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Batalhão “Borba Gato” 
desempenha ações 
em cidades paulistas

O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate “Borba Gato”, 
de Pindamonhangaba, esteve 

envolvido, na semana passada, 
na “Operação Anhanguera” e 
no “Estágio de Operação com 

Explosivos e Munições”, nas ci-
dades de Caraguatatuba, São Se-
bastião e Piquete. PÁGINA 6

Unidade participou de treinamento em 
Piquete e prestou apoio a Companhias de 
Engenharia do Litoral Norte

Shopping realiza 
promoção do 
“Dia dos Namorados”

PÁGINA 2

Prefeitura lança 
aplicativo para 
cadastro de veículos 
de cargas pesadas

PÁGINA 3PÁGINA 2

Ponto MIS: 
“Doméstica” e 
“Apneia” são as 
estreias da semana

A Prefeitura promove, de 1º a 7 de junho, a “Semana 
do Meio Ambiente”. A programação começa com uma 
ação aberta ao público, no sábado (1º/6), no Parque 
Natural Municipal do Trabiju. 

Trabiju recebe evento na 
“Semana do Meio Ambiente”

Divulgação

Divulgação
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FILOSOFIA DA HISTÓRIA: ALGUMAS REFLEXÕES

* 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)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Na abordagem da 
questão da História, 
de uma maneira geral, 
existem duas correntes 
de pensadores: os que 
acham que ela expres-
sa um desenvolvimento 
contínuo da humanidade 
rumo ao cume repre-
sentado pela civilização 
tecnológica e globalizada 
dos tempos hodiernos, 
e os que entendem que 
caminhamos a um estilo 
mais evoluído, procuran-
do um sentido para o seu 
destino. Essa interroga-
ção constante do senti-
do do homem no nosso 
planeta é o que deno-
minamos de Filsofi a da 
História. Portanto, esse 
é o Campo Científi co que 
procura compreender a 
Dimensão Temporal da 
Existência Humana no 
contexto dos signifi cados, 
considerando as diferen-
ças culturais, referindo-
se, portanto, ao pensa-
mento histórico crítico 

em oposição às repetições 
de história sobre o passa-
do da humanidade.

Essa expressão foi 
usada pela primeira 
vez pelo fi lósofo francês 
Voltaire, em pleno sé-
culo XVIII, no ápice do 
Iluminismo. Para ele, o 
homem, por meio da Ci-
ência Moderna, na ânsia 
de dominar a natureza 
para obter, sobretudo, 
conforto e mais quali-
dade de vida, procura 
progredir, avançar cada 
vez mais.Também, com 
foco no sentido destinado 
ao ser humano, outros 
fi lósofos, como o alemão 
Kant, elaboraram uma 
Teoria da Filosofi a da 
História. Destacamos 
ainda, dois pensadores: 
George Hegel, também 
alemão, o qual estudava 
a caminhada do espírito 
através das civilizações, 
cuja realização máxi-
ma seria e RAZÃO, ou o 
ESTADO MODERNO que 
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“governa a História”, e o 
francês Augusto Comte, 
fundador do positivismo 
o qual enxergava a his-
tória como uma cami-
nhada para o progresso, 
também sob a guia da 
RAZÃO.

Aqui, surge uma 
indagação: onde iremos 
encontrar as primei-
ras explicações para o 
signifi cado da história 
enquanto um objetivo a 

História do mundo ser alcançado?Certamen-
te tiveram origem com os 
judeus, com os patriar-
case desenvolveram-se 
com os profetas. Com 
a chegada do cristia-
nismo, difundiu-se, 
sobretudo na Europa, a 
visão judaico-cristã, a 
qual é escatológica, no 
sentido grego da pala-
vra (escatós, em grego, 
significa fim), uma vez 
que espera o fim da 
História com o adven-
to do juízo final. Essa 
visão vigorou até a 
Idade Média. Dessa ma-
neira, compreendemos 
que, em contraposição 
às esperanças de uma 
vida eterna após o juízo 
final (fim da história), 
tenha surgido filósofos 
que entenderam que a 
TECNOLOGIA e a RA-
ZÃO (entre eles, Hegel e 
Comte, já mencionados) 
trariam a tão desejada 
perfeição para a huma-
nidade.

Reprodução/Internet

O fi lósofo francês Voltaire 
foi o criador da expressão 
“Filosofi a da História”

“Campanha do Agasalho” chega a sua 
última semana de arrecadação nos bairros

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A “Campanha do Aga-

salho 2019” chega a sua 
última semana de coletas 
nos bairros de Pindamo-
nhangaba, nesta quarta-
feira (29). De acordo com 
o cronograma estabeleci-
do, a equipe da Sabesp, do 
Exército e do Fundo So-
cial percorre hoje os bair-
ros: Cidade Jardim, Nova 
Esperança e Residencial 
Arco Iris.

Na quinta-feira (30), o 
grupo passará pelo Distri-
to de Moreira César e para 
fechar a semana, na sexta-
feira (31), a equipe segue 
nas vilas: São Benedito, 
São João, São José; nos 
bairros: Pasin, Mantiquei-
ra e Terra dos Ipês I e II.

As caixas para coleta 
podem ser encontradas 
nos seguintes locais: Pão 
de Açúcar, Colégio Table-
au, Colégio Progressão, 
Posto Ipiranga (São Be-

Ponto MIS: “Doméstica” e “Apneia” 
são as estreias da semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, em 
Parceria com o Museu 
da Imagem e do Som 
- “Ponto MIS”, realiza 
nesta semana a exibição 
de fi lmes na cidade. A 
Biblioteca Pública Mu-
nicipal Maria do Carmo 
Santos Gomes – “Dona 
Carminha”, do bairro 
Vila São Benedito, apre-
senta na quinta-feira 
(30), o fi lme “Domésti-
ca”, às 10 horas. Já na 

sexta-feira (31), o CEU 
das Artes exibe “Ap-
neia”, às 14 horas.

No documentário 
“Doméstica”, durante 
uma semana, sete jovens 
se tornaram cineastas 
amadores e fi lmaram o 
cotidiano de suas em-
pregadas domésticas. 
A partir desse ponto de 
vista, o fi lme traz à tona 
uma delicada interação, 
permeada por carinho, 
amizade e intensas rela-
ções de poder.

O longa nacional “Ap-
neia” mostra jovens ricas 

e bancadas pelos pais 
que enfrentam a pro-
blemática mais comum 
de seu meio: o tédio. As 
meninas decidem, en-
tão, se aventurar por um 
universo bem diferente 
da realidade a que estão 
acostumadas.

A biblioteca Maria do 
Carmo Santos Gomes 
fi ca na rua Antônio Ra-
mos, 1-31, no bairro Vila 
São Benedito; o CEU 
das Artes fi ca na ave-
nida das Orquídeas, no 
Vale das Acácias – Mo-
reira César.

nedito), Neto Jeans, O Lo-
jão, Lanche 100 Miséria, 
Supermercado Excelsior, 
Gold Finger, Escola Supe-
ra, Bom Preço, Shopping 

Pátio Pinda, Faculdade 
Anhanguera, Escola de 
Inglês CNA, Fasc – Facul-
dade Santa Cecília, Exter-
nato, Pratique – Escola 

de Música, Escola Alfredo 
Pujol, sede da Prefeitura, 
Subprefeitura e sede do 
Fundo Social de Solidarie-
dade.

Filme “Apneia” será exibido 
no CEU das Artes
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Caixas de arrecadação estão dispostas pela cidade

Shopping Pátio Pinda 
realiza promoção de 
“Dia dos Namorados”

O “Dia dos Namo-
rados” está chegan-
do e para comemorar 
essa data especial o 
Shopping Pátio Pinda 
está realizando a pro-
moção”comprou-ga-
nhou”. Os clientes que 
gastarem a partir de 
R$200,  nas lojas par-
ticipantes do centro de 
compras ganham uma 
linda almofada retrô.

Para retirar o brinde 
é preciso levar os com-
provantes de compra 

até o balcão, localizado 
próximo à loja da He-
ring, das 13 às 22 horas, 
de segunda a sábado, e 
das 13  às 22 horas, aos 
domingos e feriados. É 
possível retirar uma al-
mofada por CPF.

Para o período do 
“Dia dos Namorados”, 
o centro de compras 
espera um crescimen-
to 10% no fl uxo e em 
vendas em relação ao 
mesmo período do ano 
passado.

Brinde será uma almofada retrô
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Educação ambiental, 
passe adiante 

Observação de pássaros e visita 
fotográfi ca estão entre as atividades 

que acontecerão durante a “Semana do Meio 
Ambiente”, em Pindamonhangaba.

Realizada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a iniciativa ocorrerá entre 
os dias 1º e 7 de junho, com uma ação aberta 
ao público neste sábado (1º/6), no Parque 
Natural Municipal do Trabiju.

Dentro da programação da semana ainda 
estão previstas atividades como aulas de 
yoga, zumba, exposição de orquídeas, feira 
de orgânicos, feira de artesanato, adoção 
responsável de cães e gatos e exposição do 
exército, entre outras, também abertas para 
toda a população, no Parque da Cidade. 

Haverá doações de mudas de árvores na 
Praça Monsenhor Marcondes e em Moreira 
César.

Todas as ações celebram a “Semana do 
Meio Ambiente” convidando a população 
a refl etir sobre a preservação ambiental. 
Participe!
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente, promove de 1º a 7 
de junho, a “Semana do 
Meio Ambiente”. 

A programação começa 
com uma ação no sábado 
(1º/6), no Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju, 
aberta ao público. Contu-
do, é necessário fazer ins-
crição com antecedência.

Serão realizados: um 
workshop sobre a obser-
vação de aves, a partir das 
9 horas (15 vagas) e uma 
visita fotográfi ca. 

As inscrições devem 

ser feitas pelo telefone 
3645-1797. 

No domingo (2), o Par-
que da Cidade recebe, a 
partir das 8 horas, ativi-
dades como yoga, zumba, 
exposição de orquídeas, 
feira de orgânicos, feira 
de artesanato, adoção res-
ponsável de cães e gatos e 
exposição do exército, en-
tre outras, também aber-
tas para toda a população.

A programação conti-
nua até a sexta-feira, dia 
7, com eventos de educa-
ção ambiental voltados às 
escolas municipais, e ca-
pacitações para funcioná-

rios da Secretaria de Meio 
Ambiente.

Haverá, ainda, duas 
doações de mudas de ár-
vores, sendo uma na ter-
ça-feira, dia 4, na Praça 
Monsenhor Marcondes, e 
outra na quinta-feira, dia 
5, em Moreira César.

No “Dia do Meio Am-
biente”, em 5 de junho, 
será também a posse do 
Conselho Mirim de Defe-
sa do Meio Ambiente e o 
lançamento da campanha 
“Pinda Cidade Limpa”. 

A programação comple-
ta está no site da Prefeitu-
ra: www.pinda.sp.gov.br.

 Trabiju terá evento aberto na 
“Semana do Meio Ambiente”

Programação inicia sábado com observação de 
pássaros e visita fotográfi ca, que já estão 

com inscrições abertas

A Secretaria de Segu-
rança Pública de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Departamento de 
Tecnologia da Informa-
ção, está lançando o apli-
cativo para o cadastro de 
veículos de cargas pesa-
das. A intenção é viabilizar 
a implantação do Sistema 
de Controle e Gestão dos 
Transportes de Cargas, re-
gulamentado pelo Decreto 
nº 5635/2019.

O aplicativo já está dis-
ponível para download, o 
sistema está sendo apri-
morado para em segunda 

 Prefeitura lança aplicativo 
para cadastro de veículos 
de cargas pesadas

fase também cadastrar os 
veículos que desejam ob-
ter a isenção do pedágio. 
O motorista responsável 
poderá baixar o aplicativo 
na PlayStore.

O aplicativo, que foi ide-
alizado e desenvolvido pela 
própria equipe da prefeitu-
ra, será utilizado também 
para a fi scalização de forma 
presencial da Guarda Civil 
Metropolitana, agentes de 
trânsito e através das câme-
ras do sistema COI (Centro 
de Operações Integradas). 
A multa de trânsito de na-
tureza média com valor R$ 

130,16 e 4 pontos na CNH 
será aplicada para aqueles 
motoristas de caminhões 
ou carretas que não estive-
rem regularizados com a ci-
dade através do aplicativo.

Para que nenhum mo-
torista seja pego de sur-
presa, já foram colocadas 
as placas que alertam para 
regularização, nas vias da 
cidade que possuem fl u-
xo intenso de caminhões e 
carretas. Segundo a Secre-
taria de Segurança Pública, 
o principal objetivo deste 
sistema é organizar a circu-
lação de veículos no trânsi-
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
INFLUENZA TERMINA NA SEXTA-FEIRA

Até o momento, Pinda vacinou pouco mais de 38 mil pessoas, passando 
de 80% da meta, que é vacinar 90% das pessoas do grupo prioritário.

Com a vacinação realizada na Praça Monsenhor Marcondes realizada 
pela Prefeitura no sábado (25), Pindamonhangaba vacinou contra a Infl uen-
za, até o momento, 38.114 pessoas do grupo prioritário, ou seja, 80,84% da 
meta, que é de imunizar 47 mil pessoas.

A campanha nacional continua até o dia 31 de maio e está sendo realiza-
da em todos os postos da cidade. Como o menor número de imunizados do 
grupo prioritário é o de crianças menores de 5 anos, a Secretaria de Saúde 
realizará, nesta semana, vacinação nas escolas municipais.

A vacinação contra a Infl uenza é voltada para o grupo de risco determi-
nado pelo Ministério da Saúde: crianças menores de 6 anos, gestantes, mu-
lheres que deram à luz a menos de 45 dias, maiores de 60 anos, trabalhado-
res da área da saúde, professores, povos indígenas e portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A vacina fornecida, pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é a “trivalente” 
que fornece imunização aos vírus Infl uenza subtipos A (H1N1; H3N2) e sub-
tipo B vírus respiratórios (VSR, Parainfl uenza e Adenovírus).

O grupo prioritário de crianças ainda está com pouca adesão 
na vacinação contra a Infl uenza

As RLCP - Rotas Livres para 
Cargas Pesadas  são as vias destina-
das ao trânsito de cargas pesadas no 
município, ou seja, onde os caminhões 
poderão andar pelo município sem 
a necessidade de autorização. Já as 
RCCP - Rotas de Controle de Car-
gas Pesadas, são vias destinadas ao 
trânsito de cargas pesadas mediante 
autorização de tráfego do município, 
emitidas pelo aplicativo.

Os veículos de carga leve (até 7,99 
toneladas, com dois eixos) podem 
circular livremente pelas vias defi ni-
das nas rotas e em qualquer ponto da 

cidade com atenção especial a sinaliza-
ção existente.

Veículos de carga pesada, a partir 
de 7,99 toneladas, com mais de 2 eixos, 
podem circular apenas nas vias defi nidas 
na Rota de Cargas Pesadas, mas se quise-
rem circular fora delas, deverão solicitar 
a Autorização Especial de Trânsito de 
Carga (AETC) mediante prévio cadastro 
no aplicativo disponível na Play Store.

Os veículos pesados licenciados no 
município ou aqueles que o proprie-
tário reside no município também de-
verão fazer o cadastro, que neste caso 
terá validade de até 1 (um) ano.

ENTENDA COMO FUNCIONA O DECRETO

Divulgação

to da cidade, principalmen-
te veículos pesados e de 
grande porte nos acessos 
urbanos, e assim melhorar 
a fl uidez do tráfego nas vias 
de trânsito rápido e evitar 
danifi cação da pavimenta-
ção asfáltica e de calçadas 
e, em especial, diminuir os 
riscos de acidentes.

Por meio do sistema, o 
cidadão que possui veícu-
lo pesado poderá solicitar 
o cadastro e estar em dia 
com a regularização do 

município. Para requerer 
a Autorização Especial 
para o Trânsito de Cami-
nhões (AETC) deverão ser 
apresentadas cópias do 
documento do veículo.

Todos os detalhes e 
mais informações estão 
no decreto nº 5.635, de 
12 de março de 2019, que 
também pode ser consul-
tado no site da Prefeitura 
(www.pinda.sp.gov.br) 
ou diretamente no De-
partamento de Trânsito 

e Mobilidade, telefone 
3648-4813.

BAIXE O APLICATI-
VO E INSTALE NO 

SEU CELULAR
Para baixar o aplicati-

vo no seu celular, entre na 
PlayStore e digite “carga 
pinda”, instale o aplicativo 
e cadastre o seu veículo de 
carga, solicite a emissão 
da autorização. A instala-
ção pode ser feita inda por 
meio do site da Prefeitura 
www.pinda.sp.gov.br.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi  Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
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A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA 

QUE O ACESSO AO WI-FI NO 
HORÁRIO DOS EVENTOS OFICIAIS

(SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 

ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE 
(12) 3644-2284 

OU E-MAIL: 
INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

O Projeto de Lei n° 
44/2019, que “Dispõe 
sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 
2020 e dá outras provi-
dências” é o tema da Au-
diência Pública que acon-
tece hoje, quarta-feira, 
dia 29 de maio, a partir 
das 17 horas, no Plenário 
“Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” na Câmara de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 
será debatida hoje em Audiência Pública 

na Câmara de Pindamonhangaba
Análise da LDO 2020 será realizada na tarde deste dia 29 de maio, e contará 

com a participação dos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento
da Casa; Audiência Pública é aberta a toda sociedade de Pindamonhangaba

Vereadores de Pindamo-
nhangaba. 

Os membros da Co-
missão de Finanças e Or-
çamento da Câmara de 
Pindamonhangaba – ve-
readora Gislene Cardoso 
(DEM) e os vereadores Ja-
nio Ardito Lerario (PSDB) 
e Osvaldo Macedo Negrão 
– Professor Osvaldo (PR) 
– conduzirão a reunião no 
plenário da Casa.

O evento será promo-
vido por intermédio do 
parágrafo único, do artigo 
48, da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. O convite 
para Audiência Pública 
foi feito pelo Presidente 
da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara, 
vereador Janio Ardito Le-
rario e publicado diversas 
vezes no órgão de impren-
sa oficial do município, o 

P O R T A R I A   Nº 22/2019
Nomear Assessor Parlamentar.

 

 A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, 
usando as atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 
da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
 
 Art. 1º – Nomear o Sr. Fábio Rodrigues Valsechi para o 
emprego de Assessor Parlamentar do quadro de pessoal em comissão da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.396,33 
(quatro mil e trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), a 
partir de 28 de maio de 2019.
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 Pindamonhangaba, 27 de maio de 2019.

Vereador Felipe César – FC
Presidente

Vereador Carlos Moura – Magrão
1 º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
 2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
 2° Secretário

jornal Tribuna do Norte.
Pelo Ato n° 08, de 

23 de abril de 2019, que 
“Estabelece prazos para 
exame do Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre as di-
retrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orça-
mentária para o exercício 
de 2020 e dá outras pro-
vidências”, o Presidente 
da Câmara, vereador Fe-
lipe César – FC (PV), em 

seu artigo 2°, nomeou os 
vereadores Antonio Al-
ves da Silva – Toninho da 
Farmácia (PSDB), Carlos 
Eduardo de Moura – Ma-
grão (PR), Jorge Perei-
ra Alves – Jorge da Far-
mácia (PR), Rafael Goffi 
Moreira (PSDB), Renato 
Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola (PV), Ro-
derley Miotto Rodrigues 
(PSDB) e Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pi-
pas (PR) para atuar jun-
tamente à Comissão de 
Finanças e Orçamento, na 
análise do referido Proje-
to de Lei. 

No artigo 3° do Ato 
nº 8, está previsto que 
os vereadores poderão 
apresentar emendas ao 
Projeto de Lei citado, di-
rigindo-se à Comissão de 
Finanças e Orçamento, 
até às 17 horas, do dia 07 
de junho de 2019, sendo 
que a Comissão de Finan-
ças e Orçamento emitirá 
seu parecer sobre o Pro-
jeto de Lei que “Dispõe 

sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da 
Lei Orçamentária para o 
exercício de 2020” e sobre 
as emendas apresentadas, 
até o dia 19 de junho de 
2019. O Ato também de-
finiu – em seu artigo 5º 
- que a apreciação do Pro-
jeto de Lei que “Dispõe 
sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da 
Lei Orçamentária para o 
exercício de 2020” será no 
dia 01 de julho de 2019. A 
Audiência Pública de hoje 
na Câmara é o espaço e o 
momento adequado para 
que os munícipes possam 
apresentar suas sugestões 
e demandas para esta im-
portante Lei, que definirá 
os rumos da cidade e os 
investimentos para 2020. 
O Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira”, 
localizado na sede da Câ-
mara Municipal, fica na 
rua Alcides Ramos No-
gueira, n° 860 – Lotea-
mento Real Ville, Bairro 
Mombaça.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 0112/19 – LIMPEZA RESIDÊNCIA  
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO , 1275.  BAIRRO 
VILA RICA - SOCORRO,  inscrito no município sob a sigla SO121605016000, Quadra R  ,   Lote 689 
para que efetue a limpeza do referido imóvel  DESOCUPADO  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.
Caso o responsável do imóvel não limpar ou não se manifestar a respeito dentro do prazo estipulado 
acima, será aplicada multa conforme artigo 39 da lei 1411-74 de 50% do salário mínimo.          R$ 
499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).
 Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Regime Previdenciário

27/05/2019
17:17:07

2º Bimestre de 2019LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Atual
(c)

Em 31 Dez 2018
(a)

No Bimestre Anterior
(b)

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)
    Passivo Atuarial
    Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 57.668,4660.724,8860.349,77
    Ativo Financeiro 57.668,4660.724,8860.349,77
    Haveres Financeiros
    (-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -57.668,46-60.724,88-60.349,77
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III - V) -57.668,46-60.724,88-60.349,77

ESPECIFICAÇÃO Jan até o Bimestre Atual
(c - a)

No Bimestre
(c - b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL 2.681,313.056,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019 (PMP 15077/2019) 
Para “contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
revitalização de área esportiva dos centros esportivos João do Pulo e Araretama”, com entrega dos 
envelopes até dia 13/06/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 
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.  

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 095/2019 (PMP 14150/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de treinamento, capacitação e qualifi cação de ofi cinas de artesanato e 
empreendedorismo para atender o Projeto Bem Viver para os Centos Comunitários do Município 
de Pindamonhangaba”, para o dia 12/06/2019, às 08h30, para alteração do termo de referência. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2019 (PMP 14153/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de outsourcing de impressão, 
com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência técnica especializada, pelo 
período de 12 meses”, para o dia 10/06/2019, às 08h30, com alteração da formulação de proposta 
para menor preço por lote (lote único), conforme termo de referência. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 16/2019, o 
Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com as competências estabelecidas 
na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os 
proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a DEFESA 
DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO CONDUTOR até 12/06/2019, pessoalmente ou 
por remessa postal junto a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso n. 1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, 
para a DEFESA DE AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação ofi cial que 
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove 
a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; e) original ou cópia de outros 
documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A 
defesa deverá ter somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do 
CTB, poderá identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado dos seguintes 
documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do documento de habilitação 
quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. b)Para condutor estrangeiro, além 
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial 
com fotografi a e assinatura; d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante 
legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário for pessoa 
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que 
conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante 
da posse do veículo no momento do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de 
propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob 
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código 
de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá 
efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas 
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio www.
pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão ser entregues, 
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação dos dados das infrações abaixo 
relacionados são: placa do veículo, número do Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração 
e código da infração com desdobramento.

 

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

EGL0431 B440243979 27/03/2019 76331  ERF6820 B440245004 08/04/2019 54600 
DQC5781 B440245995 25/04/2019 51851  ERF6820 B440244294 09/04/2019 76331 
DBY4636 Z440032268 05/04/2019 55412  FPN6888 B440247116 29/04/2019 51851 
MVZ5851 B440244398 04/04/2019 51851  DIP3798 B440245578 18/04/2019 51851 
DPP9760 B440245072 08/04/2019 51930  BRG6821 B440245991 25/04/2019 51851 
CFX8100 B440244498 09/04/2019 51851  CSU9797 B440247561 02/05/2019 51851 
 BTN7053 B440245836 29/04/2019 51851  HMJ1446 B440245725 29/04/2019 51851 
DZW4757 B440247070 24/04/2019 51851  OQU5053 B440244460 02/04/2019 51851 
EPH3136 B440247391 25/04/2019 51851  DXB2969 Z440032202 02/04/2019 55412 
EOW4906 B440247191 02/05/2019 55412  CNV4716 Z440032023 25/03/2019 55412 
CNV3078 B440247593 02/05/2019 51851  QFB9865 Z440032303 06/04/2019 55412 
EHH8526 B440245892 25/04/2019 51851  DJQ3055 B440245894 25/04/2019 51851 
CJQ5060 Z440032634 29/04/2019 55412  FBV0991 B440247357 29/04/2019 76331 
DLN3774 B440244468 03/04/2019 58196  ENB2353 B440247267 28/04/2019 51930 
CNV8571 B440245027 10/04/2019 51851  NUQ2148 B440245600 27/04/2019 76331 
CNV5350 Z440032206 03/04/2019 55412  FDA9808 B440247553 30/04/2019 51851 
HBM9814 B440245148 11/04/2019 51851  CXM1284 Z440032590 26/04/2019 55412 
ERQ6697 B440245340 10/04/2019 76331  FYV8101 B440247436 29/04/2019 58196 
BUT9430 B440244478 03/04/2019 51851  FIA2178 B440247399 26/04/2019 51851 
FKU1691 B440244601 04/04/2019 51851  GVR2383 Z440032402 12/04/2019 55412 

GRW9704 B440244292 08/04/2019 76331  FKU1101 B440245227 09/04/2019 54600 
DKS0164 B440244314 04/04/2019 60501  EYJ9240 Z440032350 09/04/2019 55412 
DRR3905 B440247117 29/04/2019 76331  CQL4600 B440247529 30/04/2019 51851 
EVI9248 B440245544 25/04/2019 76331  FXU8640 Z440032533 23/04/2019 55412 
BAY4233 B440247114 29/04/2019 76331  CLW3200 Z440032250 04/04/2019 55412 
DIX2397 B440247549 30/04/2019 51930  FFG3227 Z440032180 02/04/2019 55412 
LPR1820 B440247360 30/04/2019 51851  CVE2683 Z440032221 03/04/2019 55412 

AAM7667 B440247394 26/04/2019 51851  ERF6820 Z440032015 25/03/2019 55412 
FPU0219 B440247077 24/04/2019 51930  FGF0607 B440245914 24/04/2019 76331 
ENR7404 B440247528 30/04/2019 51851  CDK9544 B440247234 28/04/2019 51930 
DQC5044 Z440032551 24/04/2019 55412  FEB6648 B440247009 26/04/2019 51851 
DSQ2763 B440247081 24/04/2019 61220  ADE3012 B440245938 25/04/2019 51851 
DXX1104 B440247055 25/04/2019 51851  ENH0749 B440247306 30/04/2019 76331 
DQT0377 B440247041 25/04/2019 76331  MSK7500 B440247359 30/04/2019 53800 
  

Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019. 
José Vidal de Souza França Filho 

Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 114/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Senhor (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, s/nº, 
Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a sigla SO110509011000, quadra 19, lote 0636, para 
que efetue a limpeza do referido imóvel  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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 115/19 – LIMPEZA  TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Senhor (a) INCORPORADORA DE 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA, responsável pelo imóvel, situado 
a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, s/nº, Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a 
sigla SO110105015000, quadra 03, lote 74, para que efetue a limpeza do referido imóvel  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.

NOTIFICAÇÃO 2341-19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 116/19 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) INCORPORADORA DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA,  responsável pelo imóvel, situado 
a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, S/NR. , Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a 
sigla SO110105015000, quadra 03  , lote 74  , para que efetue a construção de calçada  do referido 
imóvel,   no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o Artigo 116º E 117° da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.

NOTIFICAÇÃO: 2342-19 C P
André Marcos Pereira

Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 117/19 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA DOMINGOS MARCONDES DE 
ANDRADE, S/NR. , Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a sigla SO110203048000, quadra 
33  , lote 1054  , para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel,   no prazo de 90 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º E 117° da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.

NOTIFICAÇÃO: 2357-19 C
André Marcos Pereira

Chefe de Divisão de Posturas Municipais

O Estado de São Paulo 
reduziu, no mês de abril, 
os registros de roubos em 
geral, de veículos, a ban-
co e de carga e os furtos 
de veículos. Houve ainda 
quedas nas vítimas homi-
cídio, nos indicadores de 
latrocínio e extorsão me-
diante sequestro.

Os roubos em geral di-
minuíram 8,8%. Foram 
20.788 em abril deste 
ano, ante 22.772 no mes-
mo mês de 2018. Em nú-
meros absolutos, foram 
1.994 casos a menos. A 
quantidade é a menor 
da série histórica, desde 
2012 (20.483 casos).

Os roubos de carga re-
cuaram 20,6% em abril, 

São Paulo diminui índices de violência
Houve queda nas ocorrências de furtos de veículos, nas extorsões 

mediante sequestro e no número de vítimas de homicídio

passando de 768 para 
610. Os roubos a banco 
passaram de três para um 
– diminuição de 66,7%. 
O total é o menor da sé-
rie histórica, iniciada em 
2001.

Os casos de roubos de 
veículos tiveram redução 
de 17,6%. A soma de bo-
letins de ocorrência des-
sa natureza caiu de 4.941 
para 4.069 – 872 a menos 
em abril deste ano. É o 
menor número da série 
histórica.

Os furtos em geral su-
biram 8,4% chegando a 
44.596 casos registrados 
em abril. Já os furtos de 
veículos caíram 7,8%, pas-
sando de 8.436 para 7.780.

No quarto mês deste 
ano, os estupros regis-
traram alta de 6,4%, pas-
sando de 957 para 1.018. 
As extorsões mediante 
sequestro caíram 33,3%, 
passando de três para 
dois.

Homicídios e 
latrocínios

A quantidade de ocor-
rências de homicídios do-
losos subiu 1,2%, passando 
de 252 para 255 boletins 
de ocorrência na compara-
ção mensal. Apesar da alta 
nos casos, o indicador de 
vítimas recuou 3,3%, pas-
sando 271 para 262. É o 
menor total contabilizado 
pela série histórica.

Com as variações, os 

índices dos últimos 12 
meses (de maio de 2018 a 
abril de 2019) caíram para 
6,54 casos e 6,88 vítimas 
de homicídios a cada gru-
po de 100 mil habitantes 
do Estado. Os índices são 
os menores do período.

O total de latrocínios 

caiu 40,7% em abril, 
passando de 27 para 16 
casos. Já o indicador de 
vítimas recuou 42,9%, de 
28 para 16. A soma do in-
dicador de vítimas segui-
das de morte é a menor 
da série histórica, ao lado 
de 2008.

Outros indicadores
O trabalho realizado pe-

las três polícias estaduais re-
sultou em 17.522 prisões em 
abril. No mesmo período, 
1.156 armas de fogos foram 
retiradas das ruas e 4.082 
fl agrantes de tráfi co de dro-
gas foram registrados.

 Divulgação/SSP

Universitários realizam “Campanha do Agasalho” na região

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Roupas serão doadas para o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de Pindamonhangaba

O frio está chegando 
e nem todos têm condi-
ções de se aquecer de ma-
neira adequada; por isso, 
a Faculdade de Medicina 
da Unitau  (Universida-
de de Taubaté) está re-
alizando sua campanha 
anual do agasalho, com o 
intuito de ajudar aqueles 
que mais precisam.

É possível fazer doa-
ções na caixa localizada 
no Taubaté Shopping, 
próximo ao Fraldário, 
até o dia 13 de junho. 
Após o término do perí-
odo de arrecadação, os 
agasalhos serão doados 
ao Lar de Idosos São Vi-
cente de Paulo, de Pin-
damonhangaba. Caso a 

arrecadação supere as 
expectativas, o exceden-
te será doado para ou-
tras instituições sociais.

“Já é uma tradição 
da faculdade realizar 
a campanha do agasa-
lho, e é de fundamen-
tal importância que ela 
continue”, diz Mariah 
Marcelino, estudante de 
medicina e apoiadora do 
projeto. “A gente tam-
bém realiza o evento de 
entrega dos agasalhos 
para promover essa in-
teração e, principalmen-
te, para contribuir para 
uma classe médica mais 
humanizada e menos 
distante ao olhar da so-
ciedade”, complmenta. 

Divulgação

Arrecadação dos 
universitários 
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no Taubaté 
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 QUARTA-FEIRA

specialE

Batalhão “Borba Gato” desempenha 
ações em cidades paulistas
Unidade participou de treinamento em Piquete e prestou apoio a Companhias de Engenharia do Litoral Norte

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

o 2º batalhão de enge-
nharia de Combate, 
conhecido como bata-

lhão “borba Gato”, tem sede em 
Pindamonhangaba, mas estende 
suas atividades para outras locali-
dades. na semana passada, entre 
os dias 20 a 24 de maio, a institui-
ção, que comemorou seu aniver-
sário de 73 anos neste mês, esteve 
envolvida na “operação anhan-
guera” e no “estágio de operação 
com explosivos e munições”, nas 
cidades de Caraguatatuba, são 
sebastião e Piquete.

no litoral norte, o serviço 
foi de reforço e apoio suplemen-
tar a Companhias de engenha-
ria orgânicas da 11ª bdaInf l e 
da 12ª bdaInf l (amv). o bata-
lhão “borba Gato” também rea-
lizou limpeza de vias urbanasna 
Zona de ação do 6º bIl e se en-
volveu em uma ação Cívico so-
cial (aciso) na escola municipal 
Professor Henrique botelho,de 

Estágio teve apresentação dos robôs do Destacamento Especial de Engenharia para Desativação de Artefatos Explosivos

são sebastião, com foco na ma-
nutenção do prédio. a tarefa 
incluiu: reparos nas instalações 
elétricas e hidráulicas; pintura 
do refeitório, salas de aulas e 
fachada externa; troca de vidros 
de janelas; troca de portas; recu-
peração das muretas do jardim 
frontal; remoção de material de 
descarte.

enquanto isso, um grupo da 
corporação participou do “es-
tágio de operação com explosi-
vos e munições” para militares 
das organizações militares do 
Comando militar do sudeste 
(Cmse). a capacitação abran-
geu técnicas teóricas e práticas 
de armazenamento, manuseio, 
abordagem, identificação, neu-
tralização e destruição de explo-
sivos. as aulas aconteceram no 
próprio batalhão “borba Gato” e 
na Indústria de material bélico 
do brasil (Imbel), em Piquete. 
sendo que, foram ministradas 
por militares especializados da 
arma de engenharia das orga-
nizações militares

Ação Cívico Social aconteceu na Escola Municipal Professor Henrique Botelho,de São Sebastião

Treinamento foi desenvolvido na Indústria 
de Material Bélico do Brasil (Imbel)

Divulgação

Capacitação com explosivos faz parte das Turmas de 
Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados (TULEDEF)

Equipe do Batalhão “Borba Gato” 
interagiu com os estudantes

Militares 
fizeram 
reformas 
estruturais 
na unidade 
educacional
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