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‘Terapia
e Lazer’
proporciona
diversão
e saúde às
pessoas
O ‘Terapia e Lazer’, do Distrito de Moreira César, realiza
diversas atividades nas manhãs de terças-feiras no Recinto São Vito, voltadas para pessoas da terceira idade.
Na terça-feira (10) houve
declamação de poesias, alongamento, dança e roda de conversa entre os membros do
grupo.
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Pinda fará coleta
de sangue na
quinta-feira e na
próxima semana
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Ginástica laboral foi uma das principais atrações do ‘Dia das Mães Acip’, na praça Monsenhor Marcondes

‘DIA DAS MÃES ACIP’ será
encerrado com Festival de Prêmios
A praça Monsenhor Marcondes recebeu centenas de pessoas
no sábado (7) para participar do
evento ‘Dia das Mães Acip – Meu
Bem Maior’, que ofereceu ginás-

tica laboral, shiatsu, aferição de
pressão arterial, exames de glicemia, serviços de beleza e um desﬁle de modas, que apresentou a
nova coleção outono/inverno.

De acordo com a Associação,
o público ainda pode participar
da campanha ‘Festival de Prêmios - Sua Mãe Conectada’, basta comprar produtos nas lojas

associadas, preencher o cupom
e depositá-lo até sexta-feira
(13). O sorteio de prêmios acontecerá no sábado (14).
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2º BECmb, o Batalhão Borba Gato, completa sete
décadas de existência em Pindamonhangaba
Setenta anos já são passados daquele 15 de maio de 1946,
quando a assinatura do decreto
reservado nº 21.134-A determinou a criação do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate. A pacata Princesa do Norte experimentava ainda contentamento e
orgulho pela volta de seus ﬁlhos
que tinham ido pelejar na Itália,
na 2ª Guerra Mundial, quando
o 2º BE Cmb iniciou sua laboriosa permanência em solo pindamonhangabense.
Dados históricos revelam que
o 2º BE se originou do 5º Batalhão de Engenheiros que surgiu
em 1908, em Cáceres/MT, e fora
comandado pelo memorável marechal Rondon, Cândido Mariano
da Silva Ron-don. Em 1919, essa
unidade passou a ser denominada de 2º Batalhão de Engenharia
e foi transferida para a capital do
Estado de São Paulo. De lá cogitou-se sua transferência para Pindamonhangaba no ano de 1932.
Por contingências da época, isso
não foi possível. Somente 15 anos
depois ocorreu sua instalação
neste município, com a chegada
de seus primeiros oﬁciais e praças, em 11 de março de 1947.
Seu primeiro contingente
constituiu-se de soldados oriundos de Lorena, São Paulo e de 97
conscritos de Pinda. A primeira
incorporação ocorreu no dia 19
de março de 1947, marcando o
início das atividades do Batalhão sob o comando do tenente-coronel Felisberto Esteves de
Oliveira Batista.
“Tendo crescido em solo fertilizado pelos brasileiros que ﬁzeram ecoar o ‘’Grito do Ipiranga”, o 2º BEC é hoje um símbolo
de presença militar em Pindamonhangaba,
personiﬁcando
os mesmos valores da Guarda
de Honra Imperial que saindo
de nossa ‘Vila Real’ em 21 de
agosto, acompanhou o Príncipe
Regente até o histórico 7 de setembro de 1822” (Histórico do
Batalhão – Seção de Comunicação Social 2º BE Cmb).

“Face aos rios ou minas, que o inimigo/ mantém sob seu fogo, abreo engenheiro/ a frente para o ataque e, ante o
perigo,/ muitas vezes, dos bravos é o primeiro” (estrofe Canção da Engenharia)
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Em 1877, quando Pinda recebeu os imperadores Pedro II e
sua esposa dona Tereza Cristina,
eles ﬁcaram hospedados no palacete do visconde Francisco Marcondes Homem de Mello. Esse
palacete ﬁcava na Bicudo Leme,
em frente à atual praça Padre
João de Faria Fialho, o popular
Largo do Quartel. Na época, o
logradouro chamava-se largo da
Princesa Imperial, em homenagem à princesa Izabel.

Negras, Escola de Aperfeiçoamento de Oﬁciais, Centro de
Preparação de Oﬁciais da Reserva, Núcleo de Preparação
de Oﬁciais da Reserva, Escola
de Sargentos das Armas) e,em
especial, com as unidades instaladas no Vale do Paraíba.

VILLAGRAN CABRITA,
PATRONO DA ENGENHARIA
Como toda unidade
da Arma de Engenharia
do Exército, o 2º BE venera como patrono João
Carlos Villagran Cabrita,
militar brasileiro, porém
nascido em Montevidéu
(1820/1866). Foi no posto
de major que esse militar,
no comando do Batalhão
de Engenheiros durante a
Guerra do Paraguai, morreu juntamente com sua
tropa, composta de 900 homens, ao transpor o rio Paraná e adentrar o território
argentino de Corrientes.
Ali, numa ilhota que não
existe mais, foram atacados
por cerca de 11.200 paraguaios e exterminados.

HISTÓRIA
relembra criação
do Batalhão
‘Borba Gato’
ÁREA HISTÓRICA
Antes de serem ocupadas
pelo 2º BE, as dependências
deste quartel abrigaram outras
unidades do Exército. O prédio havia sido construído para
ser ocupado pelo Mercado Municipal, sendo adaptado para
aquartelar o 2º Corpo de Trem
(1914/1919). Com a transferência dessa unidade para Pirassununga, passou a ser sede de
outras unidades, nesta seqüência: 2ª Cia de Transmissões
(1930/1932), 12º Regimento de Cavalaria Independente
(1932/1939), 2º Batalhão do 5º
Regimento de Infantaria (até
1943), 1ª Companhia do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria (1943/1945), 2º Batalhão de Carros de Combate Leve
e, em 1947, 2º BE Cmb.
A área ocupada pelo 2º BE,
assim como a área defronte, que
já foi cedida ao batalhão em comodato pela Prefeitura, guardam a origem do município. Ali
se erigiu a primeira igreja da
então freguesia e futura vila que
daria origem à cidade de Pindamonhangaba. Isso ocorreu
no século XVII e a capela ﬁcava
com a frente voltada para onde
depois se ediﬁcou a igreja matriz, o atual Santuário Mariano

UNIDADE DA ARMA DE
ENGENHARIA
O 2º BE Cmb, atualmente sob
o comando do coronel Rogério
Caum, compõe-se de três companhias: Engenharia de Combate,
Pontes e Comando e Apoio, além
de uma base administrativa. São
três áreas distintas, onde se encontram instalados o aquartelamento (frente à praça Padre João
de Faria Fialho); Depósito de Material de Pontes (às margens do
rio Paraíba) e a Vila Militar (entre
os bairro Alto Tabaú e Santana).
Seu contingente militar é
constituído e oﬁciais (de carreira e temporários) da Arma de
Engenharia; oﬁciais dos serviços
de Saúde; Intendência e Material
Bélico: quadro de Praças, composto por subtenentes e sargentos de carreira e temporários) de
diversas qualiﬁcações: e de cabos
e soldados oriundos de Pindamonhangaba e municípios vizinhos.
Em termos de materiais o 2º
BE Cmb dispõe de equipamentos básicos de terraplenagem; de
meios de transposição de água,
tais como: equipagens ﬂutuantes
de pontes (ponte Ribbon Bridge
e Uniﬂote, passadeira de alumínio, portada tática leve) e ponte
ﬁxa Bailey; equipamentos e acessórios utilizados em diversas fases da transposição de um curso
d’água, além de frota de veículos
e demais equipamentos.
Nas atividades de cooperação e instrução, o Batalhão tem
sido atuante junto às escolas de
formação de oﬁciais e sargentos
(Academia Militar de Agulhas

MISSÕES DO
BATALHÃO
Conforme consta em seu
histórico, são as seguintes as
missões do 2º BE Cmb: “1. Multiplicar o poder de combate da
2ª Divisão de Exército, assegurando mobilidade, contramobilidade e proteção às suas peças
de manobra; 2. Prestar apoio
suplementar de engenharia à
11ª Cia E Cmb L e à 12ª Cia E
Cmb L(Armv); 3. Garantir os
poderes constitucionais, a lei e
a ordem em sua área de responsabilidade ou em outra que lhe
for designado, conforme determinação do Escalão Superior;
4. Participar de ações subsidiárias, conforme determinação
do Escalão Superior; e 5. Participar de operações internacionais, conforme determinação
do Escalão Superior.”
APOIO E SOCORRO
À POPULAÇÃO
A missão desta gloriosa unidade militar do Exército Brasileiro não se limita à instrução
e ao adestramento da tropa, o
Batalhão também presta assistência comunitária aos municípios (não somente àquele ao
qual se encontra aquartelado).
Nos casos de calamidade pública suas ações são imprescindíveis, apoiando com material e
pessoal na montagem de pontes provisórias, desobstrução
de estradas em casos de deslizamentos de terra etc.
A recente participação do
2º BE Cmb em apoio ao município de Pindamonhangaba
refere-se ao envolvimento de
seu efetivo na batalha contra
o Aedes aegpti, transmissor de
doenças como dengue, febre
chikungunya e vírus zika.

Coronel Felisberto Esteves
de Oliveira Batista,
primeiro comandante do
2º Batalhão de Engenharia
de Combate

BORBA GATO –
DENOMINAÇÃO HISTÓRICA
A denominação Batalhão Borba Gato surgiu em
12 de julho de 1990, quando
o 2º BE era comandado
pelo ten-cel Pedro Rafael do
Nascimento. Foi criada em
homenagem ao bandeirante paulista Manuel de Borba Gato, genro de Fernão
Dias Paes, ao qual acompanhou na célebre Bandeira
em busca das esmeraldas
(1674/1681). Borba Gato
viveu durante 20 anos na
região valeparaibana, em
terras de Guaratinguetá, de
onde partiu para os sertões
mineiros.

Fontes: Arquivo TN, Revista
Comemorativa aos 50 anos do
Batalhão (1996) e seção de comunicação social do 2º BE Cmb

Coronel Rogério Caum (no
comando da unidade desde
janeiro de 2015) é o 32º
comandante do 2º BE Comb
nestes 70 anos de sua
gloriosa existência

A página de História desta
semana relembra a criação
do 2º Batalhão de Engenharia
de Combate – Batalhão Borba
Gato – em 15 de maio de 1946.
De acordo com relatos históricos, a unidade se originou do
5º Batalhão de Engenheiros,
que surgiu em 1908, em Cáceres/MT.
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Tradicional Sabadão completa 22 anos e une gerações de esportistas

O Sabadão do Tipês vai
realizar duas partidas no
sábado (14), para comemorar
os 22 anos de fundação do
grupo, ocorrido em 13 de maio
de 1994.
Os jogos acontecerão
no estádio Raul Correia de
Macedo – o Macedão, sede
do “Tricolor do Vale”. Às 14
horas, haverá o confronto entre os ex-atletas do Sabadão
contra os Amigos do Carioquinha; às 16 horas, o time
do Sabadão contra o Grêmio
Pinda – que contará com
ex-jogadores e profissionais
ainda na ativa.
Segundo o presidente do
Sabadão, José Roberto Gonçalves, o Betão, “a data é
muito especial para todos os
esportistas de Pindamonhangaba, especialmente de Moreira César, pois o grupo reúne
atletas de várias gerações e
propõe a prática saudável
do esporte e a união entre as
pessoas”.
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Diagnóstico social

governo vai usar dados do iR
para montar relatório sobre
distribuição de renda no país

A

discussão sobre as alíquotas que o brasileiro
deve pagar de imposto de renda é latente na
sociedade, assim como também é o anseio
pela aplicaçãode taxas justas e adequadas ao perfil
socioeconômico de cada cidadão – embora o Governo
Federal ainda patine bastante para achar um ponto
que atenda as suas necessidades de arrecadação com
um valor proporcional e em conformidade com o que
pode ser disposto pelo povo.
Pois é, a temática parece não ter fim. O Governo
muda alíquota, remuda, volta atrás, refaz, altera de
novo e a emblemática continua. Ela não vai mudar.
Todas as faixas sempre vão achar que pagam mais
impostos do que deveriam e o Governo vai manter o
discurso de que precisa arrecadar.
E as justificativas governamentais são sempre as
mesmas: precisa de dinheiro para a infraestrutura,
para a saúde, educação, cultura, social etc.
Agora, parece que o Governo resolveu dar uma
‘acordada’ e vai cruzar dados do Imposto de Renda,
por meio do Mistério da Fazenda, para montar um
relatório anual sobre a distribuição de renda e riqueza
entre a população brasileira. Conforme explicou o
secretário de Política Econômica da pasta, Manoel
Pires, as informações ajudarão a subsidiar discussões
a respeito de temas como a progressividade do IR e
a criação de uma faixa específica para a parcela mais
rica da população.
“Essa é uma discussão que sempre existiu. A gente
pode iluminar melhor essa questão de que faixa,
que alíquota seria essa destinada aos mais ricos. A
discussão aconteceu em todos os países em que esse
tipo de informação foi divulgada”, disse o secretário.
O Ministério da Fazenda vai publicar uma portaria
com a previsão de divulgação do relatório, tarefa
que ficará sob a responsabilidade da Secretaria de
Política Econômica. Os dados serão obtidos após
o processamento das declarações de ajuste do
IR pela Receita Federal. Segundo Manoel Pires,
levantamentos domiciliares, como a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios, não conseguem
captar dados dos estratos mais elevados da renda,
lacuna que será suprida por esse novo relatório.
“As pesquisas representam bem a média da
população, mas têm dificuldade em identificar os
extremos da distribuição de renda”, apontou.
Informações formatadas com a nova metodologia
mostram, por exemplo, que, segundo a declaração de
renda de 2015 com dados de 2014, 0,1% da parcela
mais rica da população, equivalente a 27 mil pessoas,
declarou 3.101% a mais do que o rendimento médio
da economia. Elas também possuem 6.448% mais
que o estoque de riqueza médio.
Ainda de acordo com as informações divulgadas
pela Fazenda, apenas 8,4% dos declarantes do
Imposto de Renda em 2015 possuem 30,4% da renda
tributável e 59,4% do estoque de riqueza. Os dados
mostram também que 1% das pessoas concentram
48,5% da renda no grupo dos 5% mais ricos do Brasil.
Essa proporção só é inferior à observada nos Estados
Unidos, onde é de 51,5%; e na Alemanha, de 49,4%.
Logo atrás do Brasil vem o Reino Unido, com 46,2%
de concentração de renda no grupo dos 5% mais
ricos.
Com esses dados cabe outra questão crucial: o da
distribuição de riqueza e fim da desigualdade social.
E quando escrevemos ‘distribuição’, por favor, não
entendam retirar bens e posses de uns e transferir
para outros. Não, não. O que deve ser feito é um
sistema de adequação da alíquota de imposto e, com
isso, buscar o constante equilíbrio no país.
E sobre a desigualdade, é importante frisar que
não se trata apenas da clássica, aquela que há pessoas
à margem da sociedade e passando fome. É mais
que isso, pois o ideal seria combater a discrepância
socioeconômica para termos um país onde todos
possam ter condições de viver bem, adquirir bens, ter
posses, ter dinheiro, investir.
Isso não é ser utópico. É apenas sonhar com um
Brasil melhor.

Fundação Dr. João Romeiro
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Pinda participa de campanha
de doação de sangue na
quinta e na próxima semana
Divulgação

Pindamonhangaba vai
participar de duas iniciativas de doação de sangue
promovidas pelo Hemonúcleo de Taubaté em menos de uma semana.
A primeira ação acontece na quinta-feira (12),
das 8h30 às 12 horas, no
campus Dutra da Faculdade de Pindamonhangaba,
onde a previsão é de coletar 50 bolsas de sangue.
A segunda, na terçafeira da próxima semana
(17), também das 8h30 às
12 horas, na Paróquia São
Cristóvão (avenida Professor Manoel César Ribeiro,
4.851, Cidade Nova), com
estimativa de obter 60
bolsas de sangue.
As 110 bolsas, que deverão ser conseguidas em

Pindamonhangaba, vão
compor o estoque do Hemonúcleo – órgão responsável pelo fornecimento
de sangue aos hospitais da
região.

Para quem quiser
doar diretamente no
Hemonúcleo, o endereço é rua Joaquim Távora (paralela à linha do
trem, sentido rodoviá-

ria velha de Taubaté).
O telefone para contato
é o 3622-5410; funcionamento, de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às
14h30.

O que é precisO para ser um dOadOr?
Divulgação

• Ter entre 18 e 69 anos de idade (maiores de 60 não
podem realizar doação pela primeira vez);
• Pesar, no mínimo, 50 kg;
• Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos;
• Estar descansado;
• Não ter fumado até duas horas antes da doação;
Quem não pode doar
• Pessoas com gripe, resfriado ou com infecção acompanhada de febre;
• Paciente com sífilis, malária ou doença de chagas;
• Alcoolista crônico ou quem ingeriu bebida alcoólica nas
últimas 12 horas;
• Quem tiver sido exposto a situação de risco para DST;
• Com história atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas;
• Quem tenha contraído hepatite após 11 anos de idade;
• Grávidas, mulheres de três meses pós-parto ou amamentando;

• Pessoas que apresentam doenças que podem ser transmitidas pelo sangue;
- Uma doação pode ajudar pelo menos três pacientes que precisam de transfusão;
- A doação não acarreta qualquer risco para o
doador;
- O sangue colhido no Hemonúcleo é distribuído
gratuitamente para hospitais públicos e filantrópicos da região.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

brasil desigual...
Causou espanto na Comunidade Científica Nacional o anúncio
da conceituada neurocientista SUZANA HERCULANO-HOUZEL de
sua ida, em definitivo, para os Estados Unidos da América. A referida cientista é autora de best-sellers
sobre neurociência e de estudos importantes e de impacto sobre a arquitetura cerebral, e está a caminho
da Universidade de Vanderbilt em
Nashville-USA onde, por certo, terá
amplas condições de Pesquisa.
O principal motivo que a
faz deixar o Brasil é simplesmente
o engessamento que se aplica não
só à questão salarial, como às condições de pesquisa além de falta de
estímulo e pouca recompensa para
o mérito. Temos bons cientistas no
Brasil, mas, faltam-lhes sobretudo
condições. Há projetos fantásticos
sem, no entanto, serem destinados
recursos para os mesmos. A DRA.
SUZANE HOUZEL tirava dinheiro
do próprio bolso para financiar o
seu laboratório.

Muito se fala no nosso sofrido país sobre as desigualdades sociais: de um lado, uma minoria que
detém a riqueza nacional, e, de outro, a grande maioria em condições
precárias de subsistência. Espantame, sobremodo, a escala de valores.
Um jogador de futebol sai do Brasil
para ganhar milhares de euros no
Exterior, enriquecer, em nada contribuindo para o desenvolvimento
do nosso país. Só para se ter uma
ideia: há jogador brasileiro na Europa que ganha, em um mês, mais
de 300 mil euros! A cientista em
pauta, com Mestrado, Doutorado,
Pós-Doutorado e anos de trabalho
em laboratório, levaria, no mínimo,
3 anos para ganhar o que o referido
atleta, que, muitas vezes, nem sabe
cantar o Hino Nacional Brasileiro,
aufere nesse curto espaço de tempo.
E tem mais: a nossa “Pátria de chuteiras” como dizia o teatrólogo Nelson Rodrigues, por força da mídia,
os reverencia como heróis! O grande Herói Nacional, diga-se de pas-

EXPEDIENTE

sagem, é o PROFESSOR! Convém
salientar que a desigualdade existe
também na comunidade do futebol, pois, raríssimos chegam a ser
um Neymar. A maioria esmagadora
ganha salários de miséria nos times
de, quarta, quinta divisão e daí por
diante. Essa mesma mídia cruel cria
uma realidade virtual, um sonho
impossível, fazendo com que milhares de pais paguem, sem poder, escolinhas de futebol, na vã esperança
de que seus filhos, um dia integrem
essa elite do futebol, onde o salário é
hiperinflacionado. O que resta após
esse processo? Frustração dos pais e
dos jovens!
Há que se mudar esse paradigma! Levar aos jovens outra
perspectiva. Promover o incentivo
à Cultura, à meritocracia, para que
essa realidade mude, e, tenhamos
um Brasil do futuro alicerçado em
outros valores, mais progressista e
menos desigual. Somente pela Educação é que chegaremos ao almejado futuro para a nossa pátria.
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variedades

Dia das Mães Acip reúne
grande público no centro
Uma grande movimentação se formou
na praça Monsenhor
Marcondes no sábado (7) para a comemoração do Dia das
Mães. O evento ‘Dia
das Mães Acip – Meu
Bem Maior’ ofereceu
ginástica laboral, shiatsu, aferição de pressão
arterial, exames de glicemia, serviços de beleza e o encerramento
foi com um desfile de
modas, que apresentou
a nova coleção outono/
inverno.
Ao longo de toda
manhã as mães presentes puderam utilizar os
serviços dos salões de
beleza parceiros, fazendo escova e penteado.
Aproveitaram
ainda
para se informar sobre
os cuidados com a limpeza de pele.
Para o presidente
da Associação Comercial e Industrial, Etore
Bonini, o evento foi um
grande presente para
a população. “Além de
ser uma ação inédita que presenteou as
mães, o evento representou a união dos co-

merciantes e parceiros,
mostrando que mesmo
em tempo de crise é
possível fomentar as
vendas”, comentou.
A iniciativa também
abriu espaço para a divulgação do banco de
leite da Santa Casa de
Misericórdia. A equipe
participou divulgando
como é possível ajudar o banco a ajudar a
quem precisa.
A Acip agradece aos
parceiros do evento:
Duetto Mix, By Pucci Parrucchieri, Bella
Express,
kamarin
Hair Design, Backstage Hair, Empresárias
da Beleza, Clip Capacitação e Produto,
Funvic - Faculdade de
Pindamonhangaba,
Prefeitura de Pindamonhangaba, Sabesp,
Erk Magazine, Eclipse, Vintage, TT Kids,
Hering, Lislian, Lídia
Modas, Jocko’s, Vanúbia, Karina Amábile
fotografia, PC Monteiro Fotografia, Padaria
Santo Pani, Papelaria
Pap Cop, Quitanda São
Domingos e Supermercado Excelsior.

Divulgação

Desfile de modas apresentou ao público a nova coleção outono/inverno
Divulgação

Campanha Festival de
prêmios – sua mãe ConeCtada
Até sexta-feira (13), o consumidor pode participar da campanha ‘Festival de Prêmios- Sua Mãe Conectada’. Basta comprar no comércio local,
nas lojas associadas participantes da promoção, preencher o cupom e colocá-lo na urna até as 18 horas de sexta-feira. O sorteio de três iPhones 5S
acontecerá no sábado (14), às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes.
As atividades começarão às 9 horas, com espaço para brincadeiras infantis, além de foto lembrança para as mães que estiverem com seus filhos.

Aferição de pressão arterial
Divulgação

Massagem shiatsu aliviou estresse e pontos de tensão

Divulgação

Mulheres aproveitaram serviços de beleza, especialmente nos cabelos

Sabadão do Tipês completa 22 anos
O Sabadão do Grêmio Tipês vai completar
22 anos nesta sexta-feira (13). A comemoração
acontecerá no sábado (14),
no estádio Raul Correia de
Macedo – o Macedão.
O grupo, fundado em
13 de maio de 1994 pelos esportistas José Roberto Gonçalves (Betão),
José Leonil de Almeida
(Leão), Ivan Barros e o falecido João Granja, é um
dos mais ativos do Vale
do Paraíba. Famoso pela
descontração e alegria
dos membros, o Sabadão
do Tipês ainda consegue
reunir diversas gerações
de jogadores de várias
partes do município, es-

pecialmente de Moreira
César.
De acordo com o presidente do Sabadão, Betão,
a festa de sábado comprovará, “mais uma vez a
união e o esforço de todos
os envolvidos, como todos
os membros da diretoria
do clube, como o senhor
Eduardo Gimenez, nosso
presidente, os conselheiros, os atletas, comissão
técnica e o apoio incondicional que recebemos de
toda a comunidade, principalmente da Terra dos
Ipês”.
A festa do ‘Tricolor do
Distrito’ vai começar às
14 horas com uma partida entre ex-atletas do

Divulgação

Parte dos atletas que fazem parte do Sabadão do Grêmio Tipês e jogam
no estádio Raul Correia de Macedo – o popular Macedão

Sabadão do Grêmio Tipês
contra os Amigos do Carioquinha – outra figura
bastante conhecida no
meio esportivo da região.
Às 15h30 haverá uma
grande queima de fogos,
seguida da execução do
Hino Nacional Brasileiro.
Às 16 horas, o evento
traz a partida principal
entre o Sabadão do Tipês
enfrentando o Grêmio
Pinda – que contará com
ex-jogadores e profissionais ainda na ativa. O jogo
também será uma homenagem ao senhor Inácio
Machado – ex-atleta do
Industrial de Coruputuba
e pai do técnico Evaldo
Machado.
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação
*** editaiS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
Pregão nº. 111/2016 (PMP 12047/2016)
Para “aquisição de materiais de papelaria e relógios de parede”, com encerramento
dia 07/06/16 às 08h e abertura às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** hoMologaçÕeS ***
Pregão nº. 032/2016 (PMP 7315/2016)
A autoridade superior homologou, em 05/05/2016, a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida de “aquisição de material de enfermagem para as
unidades de Saúde do Município”, em favor da empresa Luiz c de Melo Souza
Lorena EPP, os itens 01, 02, 03, 04, 05, no valor total de R$ 30.900,00.
Pregão regiStro de Preço nº. 071/2016 (PMP 9159/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, homologou e adjudicou, em 06/05/2016, a licitação supra, que
cuida de “aquisição de materiais de consumo odontológico para abastecimento
das unidades de saúde bucal do município de Pindamonhangaba”, em favor das
empresas os itens (item/vl unit em R$): Paulo Cesar Fleury de Oliveira EIRELI:
03/43,32; 05/5,30; 13/10,00; 16/24,76; 17/24,76; 18/24,76; 19/24,76; 20/24,76;
21/22,58; 22/22,58; 23/1,13; 26/22,88; 27/5,98; 30/27,80; 32/3,35; 33/4,00; 36/3,30;
37/13,60; 38/15,70; 39/24,50; 40/15,00; 41/152,00; 44/1,00; 47/4,30; 50/7,73;
51/3,43; 52/23,80; 53/19,10; 54/33,16; 55/33,16; 56/33,16; 57/33,16; 59/22,40;
60/17,50; 62/16,60; Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda: 01/88,70; 02/37,75;
04/43,14; 06/6,39; 07/2,00; 08/8,77; 09/8,94; 10/13,20; 11/13,20; 12/11,10;
14/40,64; 15/6,94; 24/0,55; 25/0,93; 28/7,00; 29/115,00; 31/12,82; 35/54,00;
42/1,12; 43/1,12; 45/158,40; 46/12,54; 48/17,15; 58/32,30; 61/12,82; 63/2,45. Itens
imprósperos: 34,49.
Pregão nº. 072/2016 (PMP 9160/2016)
A autoridade superior homologou, em 05/05/2016, a adjudicação do pregoeiro na

MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 067/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Leonardo
de Souza Simões, proprietário do veículo com placa EAX2391 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio, no período de setembro de 2014 a junho de
2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as
evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art.
6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 115/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Comércio de Vime
Silva Ltda ME, proprietário do veículo com placa BIF6773 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro a novembro de 2014.
Ressaltamos que a proprietária tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 119/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica O Sr. Diego
Alves do Nascimento, proprietário do veículo com placa CXB9139 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio no período de setembro de 2014 à abril de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicaçao nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 124/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Nadir Messias
da Costa, proprietária do veículo com placa DKN4307 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de outubro de 2014 a abril de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 133/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Edvaldo Alves
Ribeiro, proprietário do veículo com placa BWI4443 a comparecer ao
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro de 2014 à junho de 2015.
Ressaltamos que a proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 136/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica José Luiz do
Nascimento Bueno, proprietário do veículo com placa BXI9124 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia
Vereador Abel Fabrício dias –SP62, no período de outubro de 2014
a outubro de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para
justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 143/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Richard Lincoln
dos Santos, proprietário do veículo com placa CPD2648 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de outubro a novembro de 2014. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 150/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Anderson Alves
Cordeiro Sabara, proprietário do veículo com placa FHJ9747 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio, no período de setembro de 2014 a outubro
de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as
evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art.
6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MunicÍPio de PindaMonhangaba
auto de infração
not 153/2015 – SfP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Antônio Carlos
Felipe, proprietário do veículo com placa JLY1338 a comparecer ao
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias – SP62, no período de outubro de 2014 a abril de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.

licitação supra, que cuida de “aquisição de herbicida não agrícola para manutenção
de estradas rurais, praças e canteiros do município, cupinicida e formicidas conforme
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, em favor da empresa Cal
Vicente Nutrição Animal ME, os itens 01, 02, 04, no valor total de R$ 39.948,00.
Item impróspero: 03.
Pregão nº. 074/2016 (PMP 9162/2016)
A autoridade superior homologou, em 05/05/2016, a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para
fornecimento e instalação d portas de vidro, vitros, espelhos e box de banheiro
para a conclusão da obra do palco do Parque da Cidade, conforme solicitado pelo
Departamento de Obras e Viação”, em favor da empresa Creart Decorações Ltda
ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, no valor total de R$
19.602,00.
*** deSPacho de iMPugnação ***
Pregão nº. 048/2016 (PMP 7683/2016)
A autoridade superior, considerando os pareceres da Secretaria de Educação e
Cultura e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, deu provimento, em 09/05/2016, à
impugnação interposta pela empresa Teletecbr Cenotecnia Ltda (processo externo
10935/2016), alterando assim o termo de referência.
*** licitação deSerta ***
Pregão nº. 069/2016 (PMP 9156/2016)
Considerando a manifestação do pregoeiro e despacho da autoridade superior,
de 03/05/2016, fica DESERTA a licitação supra, que cuida de “aquisição de
instrumentais para odontologia”.

11 de maio de 2016
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

DATA: 09/05/2016
FUNÇÃO
COORDENADOR DE FAST FOOD
GERENTE COMERCIAL JUNIOR
MARCENEIRO
PROMOTOR DE VENDAS
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR,
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 177/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) CICERO G RESENDE E OUTROS,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, NR 987, VILA RICA, inscrito no
município sob a sigla SO111301020000, para que efetue a limpeza do imóvel construído e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte
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Grupo Terapia e Lazer desenvolve
atividades para valorização das pessoas
Francielly Godoy

Francielly Godoy

Iniciativa valoriza atividades da terceira idade
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 157/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Michelle Carneiro
Santos Silva ME, proprietária do veículo com placa DZW2270 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio no período de outubro de 2014 à junho de 2015.
Ressaltamos que a proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.

Atividade de dança com membros do grupo Terapia e Lazer, no Recinto São Vito
O grupo Terapia e Lazer, que desenvolve ações
com pessoas da terceira
idade em Moreira César,
realiza diversas atividades
nas manhãs de terças-feiras no Recinto São Vito, e
ontem (10) os participantes declamaram poesias,
se alongaram, dançaram e
conversaram.
A programação começou com uma roda de poesia intitulada como ‘Gotas
da Leveza’, onde as pessoas levaram poemas que
elas mesmas fizeram. A
ideia era que cada um escrevesse o que sentia, aceitando os desafios sem o
receio de serem criticados.
Nove poesias foram lidas,
tratando de assuntos como
família, amor, mãe e até
maus tratos que passaram.
Foi ressaltado no grupo que não se deve levar
a idade em consideração.
Muitos aprenderam diversas coisas na terceira
idade, e têm mais energia do que antes, quan-

do eram jovens. Esse é o
exemplo dos participantes
do Jori – Jogos Regionais
dos Idosos, onde cerca de
20 integrantes, que fazem
parte do grupo, foram
competir.
Ana Maria Meridiano
de Carvalho, ou Dona Ana
como é conhecida, retomou
com o grupo há 14 anos, e
desde a data desenvolve diversos trabalhos. “Conversamos, fazemos dinâmicas

e falamos principalmente de
saúde e vida social”, explica.
Ela contou que muitos deles
sofrem de hipertensão, diabetes e depressão, e essa é
uma maneira de se interagirem e esquecer um pouco os
problemas.
Finalizando a programação, o representante
da Fundação Casa, Luiz
Cláudio, recitou o poema
‘Coragem’, de Ni Brisante,
ressaltando para que te-

nham coragem e não sintam medo, independentemente da idade.
Em seguida foi feito um
sorteio de brindes aos participantes e o tradicional café.
Interessados em participar
do grupo, deve entrar em
contato com o Recinto São
Vito pelo telefone (12) 36422087, localizado na avenida
Dr. José Monteiro Machado
César, em frente à Paróquia
São Vicente de Paulo.
Francielly Godoy

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 158/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Thiago Botelho
Borges, proprietário do veículo com placa DZW3715 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio, no período de outubro de 2014 a outubro de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 162/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Cesar Henrique
Bolson, proprietário do veículo com placa EGO8048 a comparecer ao
Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de outubro a novembro de 2014. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 174/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcelo Nunes da
Silva, proprietário do veículo com placa JIH5763 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio, no
período de outubro a novembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário
tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 181/2015 – SFP

Roda de poesia ‘Gotas da Leveza’, com leitura de poemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10205/2016)
Comunicamos que o chamamento supra, que cuida de “cadastramento de oficineiros de arte,
cultura, educação e comunicação de Pindamonhangaba e Sub Região 2 Metropolitana do Vale do
Paraíba, para fomento às políticas públicas de juventude do Município de Pindamonhangaba para
o Programa Estação Juventude”, está adiado sine-die para análise da impugnação interposta pela
Sra Bruna Diane Vieira de Souza (processo externo 13145/2016)

LICENÇA DA CETESB
URBANIZADORA E INCORPORADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA
LTDA. torna público que requereu junto a CETESB a Licença de Operação, para
o Loteamento Residencial e Comercial Colonial Village II, sito à Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, 3900 - Bairro do Socorro - Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

ITALIAN TEXTURAS E REvESTIMENTOS LTDA-ME torna publico
que requereu a Cetesb a Renovação de Licença de Operação Numero
3004400 para Tintas a base de Água, fabricação de, Avenida Arthur dos
Santos 496, Água Preta, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
BONTAZ CENTRE DO BRASIL INDúSTRIA E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3005212,
válida até 29/04/2020, para Atividade de Fabricação de peças e acessórios para
sistema de motor de veículos automotores, localizado na Rodovia Amador Bueno da
Veiga, 2000, galpão 2, Socorro, Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Em obediência à Lei Federal 12.232/2010 em seu Artigo 10, parágrafo 4º, a Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba publica lista de candidatos ao sorteio que definirá subcomissão técnica, a
ser publicada, referente à concorrência pública para contratação de agência de propaganda para
prestação de serviços de publicidade. O sorteio se dará no dia 23 de maio de 2016, às 10h, no
auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº
1400, Alto Cardoso - Pindamonhangaba / SP, CEP: 12400-010).
- André Luiz do Nascimento - RG: 23.046.887-1
- Antônio Aziz Boulos - RG: 22.789.202-1
- Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo - RG: 192.115.893
- Juliana Rosa Pereira - RG: 52.060457-X
- Lydia Maria Simões Ramos - RG: 30.466.658-0
- Maria Fernanda Garcia Vieira Munhoz - RG: 28.761.567-4
- Guilherme Henrique Vilela de Moura - RG: 44.320.853-0
- Lucas Salgado Romeiro Garbin - RG: 38.789.615-6
- Reinaldo Moreira - RG: 21.217.765-5
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2016.
João Carlos Ribeiro Salgado
Secretário de Relações Institucionais

LAR DA CRIANÇA “IRMÃ JúLIA”
Rua São João Bosco, nº744, Bairro Santana, CEP.12 403,010, CNPJ. 541220980001-84
EDITAL DE CONvOCAÇÃO
A Diretoria do Lar da Criança “Irmã Júlia” convoca os associados, pelo presente edital, para
participarem da Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 24 de maio de 2016, às 17 horas, na
sede social da Instituição, situada à Rua São João Bosco, nº 744 em Pindamonhangaba, S.P. em
primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados contribuintes quites ou ás 17,30 h.
com qualquer número de associados em 2ª convocação, na sede da Instituição.
Pauta - Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do ano de 2015.
- Aprovação, pela Assembleia, do parecer do Conselho Fiscal referente às atividades do ano findo.
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2016
José Carlos da Silva - Diretor
RG. 648.100-3-

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Luiz Carlos Bento,
proprietário do veículo com placa BHR0496 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio, no
período de outubro de 2014. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias
para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 182/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Flávia Cristiane
Carneiro dos Santos, proprietária do veículo com placa BMM2829 a
comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada
Municipal do Atanázio, no período de outubro de 2014 a outubro de
2015. Ressaltamos que a proprietária tem 5 dias para justificar as
evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art.
6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 196/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Elson Pereira de
Moura Filho, proprietário do veículo com placa CJQ7196 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal
do Atanázio, no período de outubro a 2014 a outubro de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 199/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica K Mavili
Transportes Rodoviários Ltda ME, proprietária do veículo com placa
CLK2864 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de outubro
de 2014 a março de 2015. Ressaltamos que a proprietária tem 5 dias
para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 208/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Edwaldo de Souza
Pereira, proprietário do veículo com placa CPW4109 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do
Atanázio, no período de outubro a 2014 a janeiro de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte
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2º BECmb, o Batalhão Borba Gato, completa sete
décadas de existência em Pindamonhangaba
Setenta anos já são passados daquele 15 de maio de 1946,
quando a ass inatura do decreto
reservado nº 21.134-A determinou a criação do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate. A pacata Princesa do Norte experimentava ainda contentamento e
orgulho pela volta de seus ﬁlhos
que tinham ido pelejar na Itália,
na 2ª Guerra Mundial, quando
o 2º BE Cmb iniciou sua laboriosa permanência em solo pindamonhangabense.
Dados históricos revelam que
o 2º BE se originou do 5º Batalhão de Engenheiros que surgiu
em 1908, em Cáceres/MT, e fora
comandado pelo memorável marechal Rondon, Cândido Mariano
da Silva Rondon. Em 1919, essa
unidade passou a ser denominada de 2º Batalhão de Engenharia
e foi transferida para a capital do
Estado de São Paulo. De lá cogitou-se sua transferência para Pindamonhangaba no ano de 1932.
Por contingências da época, isso
não foi possível. Somente 15 anos
depois ocorreu sua instalação
neste município, com a chegada
de seus primeiros oﬁciais e praças, em 11 de março de 1947.
Seu primeiro contingente
constituiu-se de soldados oriundos de Lorena, São Paulo e de 97
conscritos de Pinda. A primeira
incorporação ocorreu no dia 19
de março de 1947, marcando o
início das atividades do Batalhão sob o comando do tenente-coronel Felisberto Esteves de
Oliveira Batista.
“Tendo crescido em solo fertilizado pelos brasileiros que ﬁzeram ecoar o ‘Grito do Ipiranga, o 2º BEC é hoje um símbolo
de presença militar em Pindamonhangaba, personiﬁcando
os mesmos valores da Guarda
de Honra Imperial que saindo
de nossa ‘Vila Real’ em 21 de
agosto, acompanhou o Príncipe Regente até o histórico 7 de
setembro de 1822” (Histórico do
Batalhão – Seção de Comunicação Social 2º BE Cmb).
ÁREA HISTÓRICA
Antes de serem ocupadas
pelo 2º BE, as dependências
deste quartel abrigaram outras
unidades do Exército. O prédio havia sido construído para
ser ocupado pelo Mercado Municipal, sendo adaptado para
aquartelar o 2º Corpo de Trem
(1914/1919). Com a transferência dessa unidade para Pirassununga, passou a ser sede de
outras unidades, nesta sequência: 2ª Cia de Transmissões
(1930/1932), 12º Regimento de Cavalaria Independente
(1932/1939), 2º Batalhão do 5º
Regimento de Infantaria (até
1943), 1ª Companhia do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria (1943/1945), 2º Batalhão de Carros de Combate Leve
e, em 1947, 2º BE Cmb.
A área ocupada pelo 2º BE,
assim como a área defronte, que
já foi cedida ao batalhão em comodato pela Prefeitura, guardam a origem do município. Ali
se erigiu a primeira igreja da
então freguesia e futura vila que
daria origem à cidade de Pindamonhangaba. Isso ocorreu
no século XVII e a capela ﬁcava
com a frente voltada para onde
depois se ediﬁcou a igreja matriz, o atual Santuário Mariano

“Quer na paz, quer na guerra, a Engenharia/ Fulgura, sobranceira, em nossa história/ Arma sempre presente, apoia e
guia/ As outras Armas todas à vitória...” (trecho da Canção da Engenharia)
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Em 1877, quando Pinda recebeu os imperadores Pedro II e
sua esposa dona Tereza Cristina,
eles ﬁcaram hospedados no palacete do visconde Francisco Marcondes Homem de Mello. Esse
palacete ﬁcava na Bicudo Leme,
em frente à atual praça Padre
João de Faria Fialho, o popular
Largo do Quartel. Na época, o
logradouro chamava-se Largo da
Princesa Imperial, em homenagem à princesa Izabel.
UNIDADE DA ARMA DE
ENGENHARIA
O 2º BE Cmb, atualmente sob
o comando do coronel Rogério
Caum, compõe-se de três companhias: Engenharia de Combate,
Pontes e Comando e Apoio, além
de uma base administrativa. São
três áreas distintas, onde se encontram instalados o aquartelamento (frente à praça Padre João
de Faria Fialho); Depósito de Material de Pontes (às margens do
rio Paraíba) e a Vila Militar (entre
os bairro Alto Tabaú e Santana).
Seu contingente militar é constituído de oﬁciais (de carreira e
temporários) da Arma de Engenharia; de oﬁciais dos serviços
de Saúde; Intendência e Material
Bélico; do quadro de praças, composto por subtenentes e sargentos
(de carreira e temporários) de diversas qualiﬁcações, e de cabos e
soldados oriundos de Pindamonhangaba e municípios vizinhos.
Em termos de materiais, o 2º
BE Cmb dispõe de equipamentos básicos de terraplenagem; de
meios de transposição de água,
tais como: equipagens ﬂutuantes
de pontes (ponte Ribbon Bridge
e Uniﬂote, passadeira de alumínio, portada tática leve) e ponte
ﬁxa Bailey; equipamentos e acessórios utilizados em diversas fases da transposição de um curso
d’água, além de frota de veículos
e demais equipamentos.
Nas atividades de cooperação e instrução, o Batalhão tem
sido atuante junto às escolas de
formação de oﬁciais e sargentos
(Academia Militar de Agulhas

Negras, Escola de Aperfeiçoamento de Oﬁciais, Centro de
Preparação de Oﬁciais da Reserva, Núcleo de Preparação
de Oﬁciais da Reserva, Escola
de Sargentos das Armas) e,em
especial, com as unidades instaladas no Vale do Paraíba.
MISSÕES DO
BATALHÃO
Conforme consta em seu
histórico, são as seguintes as
missões do 2º BE Cmb: “1. Multiplicar o poder de combate da
2ª Divisão de Exército, assegurando mobilidade, contramobilidade e proteção às suas peças
de manobra; 2. Prestar apoio
suplementar de engenharia à
11ª Cia E Cmb L e à 12ª Cia E
Cmb L(Armv); 3. Garantir os
poderes constitucionais, a lei e a
ordem em sua área de responsabilidade ou em outra que lhe
for designado, conforme determinação do Escalão Superior;
4. Participar de ações subsidiárias, conforme determinação
do Escalão Superior; e 5. Participar de operações internacionais, conforme determinação
do Escalão Superior.”
APOIO E SOCORRO
À POPULAÇÃO
A missão desta gloriosa unidade militar do Exército Brasileiro não se limita à instrução
e ao adestramento da tropa, o
Batalhão também presta assistência comunitária aos municípios (não somente àquele ao
qual se encontra aquartelado).
Nos casos de calamidade pública suas ações são imprescindíveis, apoiando com material e
pessoal na montagem de pontes provisórias, desobstrução
de estradas em casos de deslizamentos de terra etc.
A recente participação do
2º BE Cmb em apoio ao município de Pindamonhangaba
refere-se ao envolvimento de
seu efetivo na batalha contra
o Aedes aegpti, transmissor de
doenças como dengue, febre
chikungunya e vírus zika.

VILLAGRAN CABRITA,
PATRONO DA ENGENHARIA
Como toda unidade
da Arma de Engenharia
do Exército, o 2º BE venera como patrono João
Carlos Villagran Cabrita,
militar brasileiro, porém
nascido em Montevidéu
(1820/1866). Foi no posto
de major que esse militar,
no comando do Batalhão
de Engenheiros durante a
Guerra do Paraguai, morreu juntamente com sua
tropa, composta de 900 homens, ao transpor o rio Paraná e adentrar o território
argentino de Corrientes.
Ali, numa ilhota que não
existe mais, foram atacados
por cerca de 11.200 paraguaios e exterminados.

BORBA GATO –
DENOMINAÇÃO HISTÓRICA

Coronel Rogério Caum (no
comando da unidade desde
janeiro de 2015) é o 32º
comandante do 2º BE Comb
nestes 70 anos de sua
gloriosa existência

Arquivo TN

A denominação Batalhão Borba Gato surgiu em
12 de julho de 1990, quando
o 2º BE era comandado
pelo ten-cel Pedro Rafael do
Nascimento. Foi criada em
homenagem ao bandeirante paulista Manuel de Borba Gato, genro de Fernão
Dias Paes, ao qual acompanhou na célebre Bandeira
em busca das esmeraldas
(1674/1681). Borba Gato
viveu durante 20 anos na
região valeparaibana, em
terras de Guaratinguetá, de
onde partiu para os sertões
mineiros.

Fontes: Arquivo TN, Revista
Comemorativa aos 50 anos do
Batalhão (1996) e seção de comunicação social do 2º BE Cmb

Coronel Felisberto Esteves
de Oliveira Batista, primeiro
comandante do 2º Batalhão
de Engenharia de Combate

