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Jovens do CRAS realizam 
atividade no Parque da 
Moçota em Caçapava

Presépio em tamanho real 
será inaugurado no Santuário 

do Pai das Misericórdias

Mãe é barrada com maconha 
na chupeta de bebê em
penitenciária de Potim

Atenção Rendencense

No fim do mês de novem-
bro (28/11), a Prefeitura 
de Caçapava em conjunto 
com a Secretaria de Edu-
cação realizou uma ativi-
dade de educação ambien-
tal com educadores sociais 
e jovens atendidos pelo 
CRAS “Rui Rodrigues”, 
no Centro de Educação 
Ambiental – Parque Eco-
lógico da Moçota.

São 16 imagens do artista 
plástico Genésio Gomes, 
que também fez a réplica 
da Pietà do Santuário
Em celebração ao tempo 
litúrgico do Advento na 
Igreja Católica, que prepa-
ra para o Natal, o Santuá-
rio do Pai das Misericór-
dias, localizado na Canção 
Nova, em Cachoeira Pau-
lista, irá inaugurar seu pre-
sépio no dia da abertura 
do Hosana Brasil, 7 de de-
zembro, às 19h.
As imagens, 16 peças em 
tamanho real, que repre-
sentam o momento do nas-
cimento de Jesus, recebe-

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
informa que uma mulher 
foi barrada ao tentar entrar 
na Penitenciária “AEVP 
Jair Guimarães de Lima”, 
a P1 de Potim, com maco-
nha escondida dentro de 
duas chupetas de seu filho, 
de apenas um ano. 
A droga foi apreendida no 
sábado, dia 1º de dezem-
bro, graças ao trabalho de 

Biometria em Redenção 
da Serra - SP
Parceria entre Prefeitura 
Municipal, Justiça Eleito-
ral e Igreja Católica,
levando atendimento para 
mais próximo da popula-
ção.
Data: 19/11 a 19/12/2018. 
Haverá atendimento nos 
dias: 08, 15 e 16/12/2018. 
Horário: 09:00 as 12:00hs 

Na ocasião, a equipe do 
parque com os participan-
tes dispersaram sementes 
como pitanga, uvaia, ca-
mu-camu, para que germi-
nem e contribuam com a 
fauna local. 
Através da atividade, os 
participantes puderam se 
conscientizar da impor-
tância da preservação e o 
cuidado com o meio am-

rão iluminação especial e 
ficarão expostas de forma 
permanente, na área exter-
na do Santuário, para os 
peregrinos que visitam a 
Canção Nova. Elas foram 
feitas pelo artista plástico 
Genésio Gomes, de Recife 
(PE), que também confec-
cionou a réplica da ima-
gem da Pietá, que fica no 
interior da igreja, ao lado 
do altar.
O vice-diretor executivo 
da Fundação João Pau-
lo II/Canção Nova, pa-
dre Bruno Costa, explica: 
“Este presépio é um sonho 
antigo do fundador da Co-

inspeção dos servidores da 
unidade.
Por volta das 8h, ao se-
rem revistados os itens 
da visitante, de 29 anos, 
os agentes encontraram 
4 gramas da erva dentro 
das bases de plástico ocas 
que                 seguram as 
alças das                chu-
petas. A suspeita pretendia 
entregar o entorpecente a 
seu companheiro, recluso 

e 13:00 as 16:00hs.
Local: Av. 10 de Feverei-
ro, ao lado da Igreja Ma-
triz 
(residência do Padre Clau-
dio).
É obrigatório                                     
apresentar, no momen-
to do atendimento, um                  
documento do qual se in-
fira a 
nacionalidade brasileira e 

biente.
“A ação demonstrou aos 
jovens como a natureza 
sempre é surpreendente e 
rica, além das lições que 
são trazidas na observação 
de seus detalhes. Visando 
promover a aproximação 
e o envolvimento com o 
meio natural”, disse o edu-
cador ambiental, Anderson 
Raniere.

munidade Canção Nova, 
monsenhor Jonas Abib, 
e da cofundadora, Luzia 
Santiago. E agora fazem 
parte dos espaços de ora-
ção para os nossos peregri-
nos”.
Na data, também serão en-
tregues outros dois novos 
espaços da Canção Nova: 
o “Mirante da Fé” e a Via 
Sacra “Caminho da Mise-
ricórdia”. A partir destes 
locais, o peregrino será 
convidado a percorrer um 
caminho de contemplação 
que o direcionará ao San-
tuário do Pai das Miseri-
córdias.

na unidade, pai do bebê.
A mulher foi encaminhada 
para a Delegacia de Polícia 
de Aparecida, onde foi la-
vrado o Boletim de Ocor-
rência, e teve seu nome 
suspenso do rol de visitas 
da SAP. A direção da peni-
tenciária enviou comuni-
cado para a Vara de Exe-
cuções Criminais, além 
de instaurar Procedimento 
Disciplinar Apuratório.

um comprovante de ende-
reço, dentre os abaixo re-
lacionados:
Documentos pessoais
*Carteira de identidade 
(RG).
*Comprovante de Resi-
dência.
NÃO DEIXE DE EXER-
CER SUA 
FUNÇÃO COMO CIDA-
DÃO
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumen-
to, pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia pra 
algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os proces-
sos em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixi-
nho aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pen-
sam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo 
ao tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. 
Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. 
Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. 
Pense nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.
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Atividades serão distribuí-
das entre três pastas
O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Loren-
zoni, confirmou ontem, dia 
3, a extinção do Ministério 
do Trabalho a partir de 1º 
de janeiro, quando o presi-
dente Jair Bolsonaro assu-
me o Executivo Nacional. 
Em entrevista à                                 
Rádio Gaúcha nesta ma-
nhã, Onyx explicou que as 
atuais atividades da pas-
ta              serão distribuídas 
entre            os ministérios 
da Justiça, da Economia e 
da Cidadania.
Segundo ele, tanto as con-
cessões de cartas sindicais 
quanto a fiscalização das 
condições de trabalho fi-
carão a cargo da equipe de 
Sergio Moro (Justiça).
Sob o guarda-chuva de 
Paulo Guedes (Economia) 
e Osmar Terra (Cidadania) 
serão divididas as políticas 
de emprego, contemplan-
do ações voltadas para o 
empregador e para empre-
sários.
Onyx afirmou que o futuro 
governo terá 20 ministé-
rios funcionais e dois even-

A Fibria informa que seu 
presidente e CEO, Marce-
lo Castelli, irá assumir a 
posição de CEO Global da 
Votorantim Cimentos em 
1º de fevereiro de 2019, 
após concluir o fechamen-
to (“closing”) da opera-
ção entre Fibria e Suzano. 
Aprovada pelas autorida-
des concorrenciais, a re-
organização societária de 
Fibria e Suzano deverá 
ser concluída em 14 de 
janeiro de 2019, criando 
a maior empresa brasi-
leira do agronegócio e a 
quarta maior companhia 
não financeira do Brasil. 
Castelli sucederá ao atu-
al CEO Global da Voto-
rantim Cimentos, Walter 
Dissinger, que comunicou 
à empresa o desejo de se 
lançar a novos desafios. 
Diante desse fato, a Voto-
rantim Cimentos e Walter 
Dissinger decidiram, em 
comum acordo, pela sua 
saída. Dissinger irá cola-
borar no processo de inte-
gração de seu sucessor na 

tuais. Os dois últimos são 
estruturas com status mi-
nisterial temporariamente, 
de acordo com estratégias 
defendidas pela equipe 
de Bolsonaro. Trata-se do 
Banco Central que “quan-
do vier a independência 
deixa status de Ministé-
rio” e a Advocacia-Geral 
da União (AGU).
Bolsonaro deve definir nos 
próximos dias o comando 
do Meio Ambiente e dos 
Direitos Humanos. Onyx 
Lorenzoni vai detalhar a 
nova estrutura do governo 
em uma entrevista coletiva 
marcada para esta tarde.
Parlamentares
Nesta terça-feira, Onyx 
acompanha o presidente 
eleito em conversas com 
bancadas parlamentares. 
O primeiro grupo será do 
MDB e PRB que, juntos, 
têm mais de 60 parlamen-
tares. Na quarta-feira, será 
a vez das bancadas do PR 
e PSDB.
De acordo com o futuro 
ministro de Bolsonaro, 
os encontros têm como 
finalidade apresentar um 
modelo diferente da rela-

nova companhia ao longo 
dos primeiros meses do 
próximo ano. Executivo 
com mais de 31 anos de 
carreira, Castelli iniciou 
sua história na Votoran-
tim em 1997, quando in-
gressou na Votorantim 
Celulose e Papel (VCP). 
Desde então, exerceu di-
versos cargos executivos 
e coordenou o processo de 
integração da VCP com a 
Aracruz, que deu origem 
à Fibria em 2009. Na em-
presa, Castelli foi Diretor 
Florestal, Diretor de Pa-
pel, Diretor de Estratégia, 
Diretor de Suprimentos e, 
desde julho de 2011, exer-
ce o cargo de Diretor Pre-
sidente da Fibria. Como 
CEO da Fibria, Castelli 
teve papel fundamental na 
consolidação da empresa 
como a maior produtora 
global de celulose, assim 
como torná-la uma refe-
rência mundial em inova-
ção e sustentabilidade. So-
bre a Fibria Líder mundial 
na produção de celulose de 

ção entre Executivo e Le-
gislativo. Onyx reiterou a 
afirmação que vem sendo 
feita pelo presidente eleito 
de que não haverá mais a 
política “toma lá, dá cá”, 
quando cargos eram distri-
buídos em troca de apoio 
na votação de projetos 
prioritários.
“Ao longo dos anos esses 
lugares eram dados e usa-
dos para operações que 
eram desvio de dinheiro 
público. E isso não vai 
ter no governo Bolsonaro. 
Estamos criando um novo 
mecanismo que não existe, 
uma nova lógica de rela-
cionamento de construção 
de maioria que passa pri-
meiro na relação com as 
bancadas, depois frentes 
parlamentares e vamos ter 
coordenadores regionais”, 
disse.
Segundo ele, a maioria 
será construída com apoio 
a parlamentares em pro-
jetos nos seus estados, 
como a execução de obras 
e atendimento de outras 
emendas, além da parti-
cipação em programas do 
governo.

eucalipto, a Fibria é uma 
empresa que procura aten-
der, de forma sustentável, 
à crescente demanda glo-
bal por produtos a partir da 
floresta plantada. Com ca-
pacidade produtiva de 7,25 
milhões de toneladas de 
celulose por ano, a compa-
nhia conta com unidades 
industriais localizadas em 
Aracruz (ES), Jacareí (SP) 
e Três Lagoas (MS), além 
de Eunápolis (BA), onde 
mantém a Veracel em join-
t-operation com a Stora 
Enso. A companhia possui 
1,092 milhão de hectares 
de florestas, sendo 656 mil 
hectares de florestas plan-
tadas, 374 mil hectares de 
áreas de preservação e de 
conservação ambiental e 
61 mil hectares destina-
dos a outros usos. A celu-
lose produzida pela Fibria 
é exportada para mais de 
35 países e matéria-prima 
para produtos de educa-
ção, saúde, higiene e lim-
peza. Saiba mais em www.
fibria.com.br

Bolsonaro acaba com
o Ministério do Trabalho

Marcelo Castelli será o novo CEO Global 
da Votorantim Cimentos após conclusão 

da operação entre Fibria e Suzano

EXTRATO DE CONTRATOS – OUTUBRO À DEZEMBRO 2018 - CON-
TRATADOS: CARVALHO & VILLELA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
UNIFORME ESCOLAR – VIGÊNCIA: 18/10/2018 À 17/10/2019 – VALOR: 
R$ 94.848,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 025/2018; CONTRATADOS: 
FABIO VIEIRA ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – 
VIGÊNCIA: 18/10/2018 À 17/10/2019 – VALOR: R$ 23.400,00 – MODALI-
DADE: PREGÃO Nº 025/2018; CONTRATADOS: METODO UNIFORMES 
EIRELI EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – VI-
GÊNCIA: 18/10/2018 À 17/10/2019 – VALOR: R$ 30.343,00 – MODALI-
DADE: PREGÃO Nº 025/2018; CONTRATADOS: NOEMIA S. DOS S. DE 
ASSIS ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – VIGÊN-
CIA: 18/10/2018 À 17/10/2019 – VALOR: R$ 33.617,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 025/2018; CONTRATADOS: RODRIGO DO CARMO SORIA 
ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR – VIGÊNCIA: 
18/10/2018 À 17/10/2019 – VALOR: R$ 6.440,00 – MODALIDADE: PRE-
GÃO Nº 025/2018; CONTRATADOS: ATHO ASSISTENCIA TRANSPOR-
TES & SERVICOS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES (SÓLIDOS E QUÍMICOS) – VIGÊN-
CIA: 25/10/2018 À 24/10/2019 – VALOR: R$ 48.100,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 038/2018; CONTRATADOS: GUARA MOTOR S/A – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL – VIGÊN-
CIA: 25/10/2018 À 24/10/2019 – VALOR: R$ 43.800,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 040/2018; CONTRATADOS: GUARA MOTOR S/A – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE CARROS, EQUIPAM. DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO 
PARA DIVISÃO DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 31/10/2018 À 30/10/2019 – VA-
LOR: R$ 131.400,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 042/2018; CONTRA-
TADOS: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE CARROS, EQUIPAM. DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO 
PARA DIVISÃO DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 31/10/2018 À 30/10/2019 – VA-
LOR: R$ 8.186,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 042/2018; CONTRATA-
DOS: A. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 
– OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA DIVISÃO DA SAÚDE – VI-
GÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 – VALOR: R$ 9.078,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 049/2018; CONTRATADOS: A.C DOS SANTOS MÓVEIS ME 
– OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA DIVISÃO DA SAÚDE – VI-
GÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 – VALOR: R$ 7.098,00 – MODALIDA-
DE: PREGÃO Nº 049/2018; CONTRATADOS: CANAÃ DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO EIRELI EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA 
DIVISÃO DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 – VALOR: R$ 
6.383,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 049/2018; CONTRATADOS: MAR-
FMÓVEIS EIRELI EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA DI-
VISÃO DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 – VALOR: R$ 
7.283,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 049/2018; CONTRATADOS: TO-
TAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBI-
LIÁRIO PARA DIVISÃO DA SAÚDE – VIGÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 
– VALOR: R$ 11.790,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 049/2018; CONTRA-
TADOS: LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIMENTOS ME – OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – VIGÊNCIA: 13/11/2018 À 
12/11/2019 – VALOR: R$ 8.415,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/2018; 
CONTRATADOS: SILVIO VIGIDO ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO ODONTOLÓGICO – VIGÊNCIA: 13/11/2018 À 12/11/2019 – VA-
LOR: R$ 15.545,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 051/2018; CONTRATA-
DOS: REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (ANOS INICIAIS E 
ANOS FINAIS), DA REDE MUNICIPAL INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO PEDAGÓGICO – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/05/2019 – VALOR: R$ 
601.090,00 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2018; CONTRA-
TADOS: MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRE-
LI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 
DIVISÃO DE SAÚDE – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: R$ 
3.870,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/2018; CONTRATADOS: SU-
PRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVISÃO DE SAÚDE 
– VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: R$ 3.200,00 – MODA-
LIDADE: PREGÃO Nº 048/2018; CONTRATADOS: TREND COMERCIAL 
EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA DIVISÃO DE SAÚDE – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: 
R$ 21.210,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/2018; CONTRATADOS: 
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: 
R$ 21.520,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; CONTRATADOS: 
FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: 
R$ 13.757,14 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; CONTRATADOS: 
HOFFMANN & GOMES LTDA EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: 
R$ 4.666,30 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; CONTRATADOS: 
LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIMENTOS ME – OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – 
VALOR: R$ 13.170,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; CONTRA-
TADOS: M. K. R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 
18/11/2019 – VALOR: R$ 2.088,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; 
CONTRATADOS: SILVIO VIGIDO ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO HOSPITALAR – VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019 – VALOR: 
R$ 24.495,00 – MODALIDADE: PREGÃO Nº 050/2018; CONTRATADOS: 
ASSERIVA CONS. EM ADM PÚBLICA E PRIVADA LTDA ME – OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTACIONISTAS DE DOCÊNCIA 
– VIGÊNCIA: 23/11/2018 À 22/11/2019 – VALOR: R$ 17.386,00 – MODA-
LIDADE: DISPENSA Nº 197/2018; CONTRATADOS: B. V. MIGOTO & MI-
GOTO LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S-10 E GASOLINA – VIGÊNCIA: 
03/12/2018 À 02/12/2019 – VALOR: R$ 445.790,00 – MODALIDADE: PRE-
GÃO 052/2018.
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Nasci sob as bênçãos do 
glorioso Esporte E. C. 
Taubaté, bem perto da es-
plendorosa árvore que vi-
veu até pouco tempo atrás 
e viu o novo Estádio Joa-
quim de Moraes Filho ser 
inaugurado.
O Esporte Clube, a partir 
daquele momento, pas-
sou a fazer parte da minha 
vida. Acredito que fui pre-
destinado a estar sempre 
ao seu lado. Um clube que 
me deu muita alegria nes-
sa vida terrena.
Para ser mais preciso, a 
casa onde minha famí-
lia morava é atualmente 
o PAMO, ao lado da av. 
do Povo, e a 100 metros 
do “Joaquinzão”. Vivi ali 
quando era chamada Chá-
cara Guisard, até aos qua-
tro anos.
Conheci aquele pedaço 
nas palmas das minhas 
mãos . Aquela árvore de 
Eucalipto, entre a sede e 
o estádio, quando menino 
queria abraçá-la e dizia 
que quando ficasse grande 
meus braços conseguiria 
fazer todo o seu contorno. 
Lá era o caminho dos meus 
pais que trabalhavam na 
C.T.I, onde morava dona 
Esperança,onde havia uma 
porteira preta; hoje o lado 
esquerdo é o clube do E C 
Taubaté.
Conheci o túnel que saia 
do campo e chegava até a 
fábrica da CTI. A bica d´a-

gua está lá até hoje , onde 
passa um riacho subterrâ-
neo.
Fui menino ainda para o 
bairro da Estiva e depois 
para Vila São Geraldo. E 
logo aos 12 anos, em 1954, 
entrei nas bases do futebol 
do E C Taubaté, na catego-
ria mirim, rotulado como 
“Time dos Sonhos”, como 
cita o radialista Adilsom 
Barbosa. que teve uma in-
vencibilidade por mais de 
4 anos. 
Os craques eram o Guido 
, Renato, Milton Barque-
te, Antônio Carlos (Eng° 
Agronômo), Angêlo R. 
dos Santos, Antonio Car-
los Naldi, Frederico Testa, 
Bosquinho, Virgílio Gobo, 
Décinho, Garrincha, 
Oswaldo Crisante, Nardi-
nho, depois Adilson Bar-
bosa, Mirandinha, depois 
Zeno e Perruche.
Assistimos ao nosso Bur-
rão ser campeão da segun-
da divisão de profissionais 
em 1954, com aquele time 
que está na lembrança dos 
taubateanos:(foto) Sergio, 
Rubens e Porunga-Can-
can, Zé Américo e Ivan. 
Silvio, Taino, Berto , Be-
nedito e Alcino , depois 
vieram craques como Me-
xicano, Celso, Ananias, 
Orlando Maia, Zé Carlos, 
Mario Branco, Mario Pre-
to, Manteiga, Tek , Noca 
e tantos outros que mar-
caram época em Taubaté, 

como o técnico Aymoré 
Moreira, que foi da sele-
ção Brasileira.
Permaneci em outras ca-
tegorias como infantil, in-
fanto-juvenil e juvenil até 
1959, sendo hexa campeão 
pelo alviazul.
Saí do E C Taubaté para 
em seguida ser atleta pro-
fissional. Depois de jogar 
em vários times durante 10 
anos, e em 1971 retornei 
para Taubaté quando fiz a 
reversão de jogador profis-
sional para amador. Adivi-
nhem onde fui jogar?! É 
evidente , no E C Taubaté.
TÉCNICO DO TAUBATÉ
Assim que me formei em 
técnico de futebol profis-
sional , fui convidado para 
ser técnico em 1976, pelo 
ex presidente Benedito de 
Souza, o “Lolito,” e pelo 
vice Brasil Natalino. 
Aceitei sem renumeração, 
sendo o primeiro técnico 
a solicitar salários para 
alguns jogadores, como 
Antoninho Taino, Mario 
Cri Cri, Zil, Lelé, Banha, 
Franquinho, Clodoal-
do, Jackson e outros cra-
ques, que não me vem à 
memória. Ainda solicitei 
que contratassem alguns 
profissionais como Geral-
do, ex Corinthians e São 
Bento, Café, alguns atletas 
vindos do Rio de Janeiro. 
Após três anos, em 1979, a 
equipe foi campeã vencen-
do o rival São José, inclu-

sive com alguns jogadores 
da época em que era téc-
nico.
Com o título patrimonial, 
participei da chapa do 
Conselho Deliberativo do 
Clube. E, acabei ficando 
por vários mandados, com 
a oportunidade de atuar 
como diretor social. 
No Conselho Deliberati-
vo, fui eleito para ser ora-
dor oficial por dois man-
datos de seis anos cada; 
e assumi interinamente a 
presidência do Conselho, 
substituindo o Presidente 
Rubens Eduardo.
Em 2004 , quando o nos-
so glorioso EC Taubaté 
completava 90 anos, tive 
o desejo de transformar 
em música a gratidão que 
senti pelo clube , e com-
pus uma música em sua 
homenagem, gravada em 
estúdio juntamente com 
as demais músicas, como 
hino do clube , que deve-
rão estar na exposição no 
Clube do E C Taubaté .
HISTÓRIAS QUE VI E 
OUVI
Relembrando algumas 
passagens pitorescas do 
“Burrão” contra o Noro-
este de Bauru, vou contar 
um fato que ocorreu com 
o goleiro do Taubaté era 
Henrique Schalch (do car-
tório). Ele vinha numa fase 
muito boa e estava para ser 
convocado para a seleção 
paulista .

Num descuido do goleiro 
do Taubaté, o goleiro do 
Noroeste (Roberto Navar-
ro) devolveu a bola para o 
campo do Taubaté e aca-
bou fazendo um gol de go-
leiro. No ano seguinte, o 
Taubaté voltava para jogar 
em Bauru, e os torcedores 
do Norusca lembraram da-
quele gol. No domingo, de 
manhã , os jogadores do 
EC Taubaté foram libe-
rados pela equipe técnica 
para passear pelo calça-
dão, que fica na rua Batista 
de Carvalho. 
E, quando os jogadores 
passaram em frente de 
uma loja muito conhecida 
na cidade, tinha um  pro-
pagandista na porta, que 
perguntou ao pessoal que 
estava assistindo ao sor-
teio :
___Quem souber o nome 
do goleiro do EC Taubaté 
que levou o gol de golei-
ro do Navarro , ganha um 
prêmio ?
Leia mais no site do DT
Quase todos se lembra-
vam daquele fato, menos 
o nome do goleiro. Foi 
quando um homem loiro 
alto, olhos azuis, muito 
elegante se aproximou e 
disse:
___ Eu sei seu nome!
__ Pois então dia, senhor!
___ É Henrique Schalch 
o nome do goleiro do EC 
Taubaté.
___Como você sabe?
___Porque eu sou o Henri-
que, o goleiro do Taubaté.
E ele acabou sendo pre-
miado.
RADIALISTA BONANI
-Outro jogo entre E C No-
roeste de Bauru e o Espor-

te Clube Taubaté, jogo que 
aconteceu em Bauru . Um 
dos locutores que transmi-
tia o jogo era o Bonani. E 
ele não pode viajar para 
Bauru, e resolveu transmi-
tir o jogo pela rádio Auri 
Verde de Bauru.
Pela TV, ainda é viável; 
mas pela rádio é difícil. 
Mas, Bonani sem que nin-
guém percebesse, ousou 
transmitir o jogo.
Ele ouvia e repetia o que o 
locutor de Bauru dizia. Só 
que no intervalo, o locutor 
de Bauru fazia uma propa-
ganda de café e dizia:
___Café Ouro Verde é o 
melhor café!
E o Bonani complementa-
va:
___Nada disso ! Café é 
“Vitória”, o melhor café.
Ao final da história, des-
confiaram da transmissão.
ANIVERSÁRIO- No úl-
timo dia 1° de novembro, 
o Esporte Clube Taubaté 
completou 104 anos de 
existência, o nosso glorio-
so Alviazul.
Esteve em exposição no 
SESC-Taubaté um mate-
rial que conta um pouco 
de sua história.
Foi o primeiro time do 
Vale do Paraíba, pois as-
sim que Charles Miller 
criou o futebol em 1895, 
em 1914 teve primeiro 
jogo da Seleção Brasileira, 
e nasceu também o nosso 
Burro da Central
Acredito que somos todos 
iluminados pelas cores al-
viazul , “aquele azul que 
não era no céu , que não 
era do mar”, como verse-
jou o poeta Paulinho da 
Viola.

Minha vida, meu Esporte Clube Taubaté


