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Distrito Industrial Água Preta 
recebe pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando a pa-
vimentação asfáltica da avenida 
Arthur dos Santos, junto ao Dis-
trito Industrial Água Preta e ao 

Divulgação

Apartamentos do CDHU: 40 famílias já 
receberam as chaves e 196 assinarão contrato

As primeiras 40 famílias con-
templadas junto à Companhia 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano – CDHU - do Go-
verno do Estado de São Paulo 
receberam na última sexta-fei-
ra (13) as chaves de sua nova re-
sidência. O evento contou com 
a presença do vice-governador 
Rodrigo Garcia, do prefeito Isa-
el Domingues, do vice-prefeito 
Ricardo Piorino, dos deputados 
estaduais André do Prado e Pa-
dre Afonso Lobato, entre outras 
autoridades do Estado de do 
município.

PÁG. 3

Prefeito Isael Domingues agradeceu ao vice-governador Rodrigo Garcia os investi mentos que o Governo Estadual vem realizando no município

Cras iniciam 
capacitação para 
estratégias de 
atuação frente à 
pandemia

PÁG. 7

Divulgação

Conferência de Saúde 
destaca empenho do 
SUS frente aos desafi os 
contra Covid-19

O Comus (Conselho Municipal de Saúde) 
realizou, com apoio da secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, a “10ª Confe-
rência Municipal de Saúde - Dr. Briner Castelli 
Azevedo”, no sábado (14), nos Salesianos.

Além do debate de ideias no campo da 
saúde em diversos eixos ligados “As diretrizes 
do SUS diante da Pandemia”, como Finan-
ciamento do SUS, Controle Social e Comus, 
Acessos aos Diferentes Níveis de Atenção, 
Saúde Mental, e Recursos Humanos e as Es-
pecialidades, a conferência também realizou 
diversas homenagens.

Divulgação

lado do bairro Parque da Palmei-
ras. A ação vem sendo realizada 
com parceria junto ao empreen-
dimento Bosque da Imperatriz 
onde a empresa ofereceu mão 

de obra e maquinário e a Prefei-
tura, através da Usina de Asfalto, 
forneceu o material, sendo pavi-
mentado um total de 360 metros.

PÁG. 3

A prefeitura retomou no mês de 
julho o programa de modernização 
do pavimento asfálti co 

‘Lauro Pinda’, técnico de Isaquias Queiroz, 
relata início da carreira no Haras Paulista

O técnico da equipe brasileira de canoagem, Lauro de Souza Junior, conhe-
cido no meio esporti vo como ‘Pinda’, por ser de Pindamonhangaba, concedeu 
uma entrevista coleti va no auditório municipal dia 16 de agosto.

Na coleti va, Lauro Pinda explicou detalhes do treinamento e do dia a dia 
com os atletas da seleção brasileira, em especial com o campeão olímpico na 
prova de C1 1000m, Isaquias Queiroz.

Divulgação
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Pinda participa de reunião 
da “Rota da Luz”

Pindamonhangaba foi re-
presentada pela equipe da Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
na reunião da Rota da Luz, re-
alizada, na sexta-feira (13), em 
Redenção da Serra. A reunião 
foi feita na antiga Matriz (cida-
de velha), com a presença de 
nove cidades que integram o 
roteiro de 201 km de extensão. 

A reunião teve à frente o 
coordenador de Turismo da 
Secretaria de Turismo e Via-
gens do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Ramos. De Pinda, par-
ticiparam o secretário adjunto 
de Cultura e Turismo da Pre-
feitura, Ricardo Flores, e o di-
retor de Turismo, Fabio Vieira. 
Estavam presentes o deputado 
estadual Padre Afonso Lobato, 
representante da CCR Nova Du-
tra, do Instituto Chão Caipira, 
da Associação dos Amigos da 
Rota da Luz, entre outros. “Essa 
foi uma reunião muito produ-
tiva, onde foram abordados di-
versos temas para consolidar e 

melhorar cada vez mais a Rota 
da Luz, tendo como objetivo a 
segurança dos turistas que par-
ticipam desta rota”, explicou 
Ricardo Flores. 

Rota da Luz
A Rota da Luz tem como pro-

posta ser uma jornada de fé, 
reflexão, contemplação e medi-
tação. Seu trajeto foi concebido 
para garantir o bem-estar e a 
segurança dos caminhantes, 
que antes realizavam suas ca-
minhadas até Aparecida pelo 
acostamento da vida Dutra (Ro-
dovia de grande movimenta-
ção ao qual os caminhantes se 
submetiam a grandes riscos).

Desta forma, buscou-se um 
caminho alternativo, são 201 
Km de estradas secundárias, 
passando por 9 municípios 
paulistas. O caminho é auto-
guiado e ao final do seu per-
curso um certificado pode ser 
emitido.

Para realizar o percurso, o 
caminhante deverá portar o 

Passaporte da Rota, através da 
Impressão comum de um Pas-
saporte na aba “Passaporte” 
do site. Com o passaporte em 
mãos, o caminhante deverá 
dar início ao trajeto, partindo 
da estação Estudantes em Mogi 
das Cruzes (ponto inicial da 
Rota), e seguir o caminho com 
o apoio do mapa da rota em 
seu smartphone, disponibi-
lizado pelo aplicativo Cami-
nha São Paulo (na Apple Sto-
re e no Google Play), sempre 
verificando os locais onde 
encontram-se os carimbos e 
registrando todos os municí-
pios percorridos.

Ao obter no mínimo três Ca-
rimbos em seu passaporte, seja 
de qual for a cidade, junto ao 
carimbo final e obrigatório de 
Aparecida, o caminhante já po-
derá fazer a retirada do certifi-
cado, dirigindo-se a Secretaria 
de Pastoral, na Basílica de Nos-
sa Senhora Aparecida (último 
ponto da rota).

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura, por meio 
do Departamento de Proteção 
Social Básica, iniciou nos Cras 
e Cadastro Único, em parceria 
com a Secretaria de Esportes e 
Lazer, o Projeto “Cuidando de 
quem cuida”, com o objetivo de 
proporcionar aos servidores da 
Assistência Social um momento 
de auto cuidado.

Desde o início da pandemia, 
a demanda atendida nos equi-
pamentos tem aumentado de 

forma significativa, por isso a 
importância de se cuidar destes 
servidores tem sido umas das 
prioridades da Secretaria de As-
sistência Social. 

“Nossos agradecimentos à 
toda equipe da Secretaria de Es-
portes e Lazer que prontamente 
aceitou nossa proposta, em espe-
cial ao secretário Everton, dire-
tor Macedo, Marilda e professo-
res Joel, Aline, Gerson e Tomaz”, 
agradeceu a secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula Miranda.

Secretaria de Assistência 
Social inicia projeto 
“Cuidando de Quem Cuida”

Defesa Civil e Bombeiros 
combatem incêndio de grandes 
proporções em fábrica

No fim da tarde de domingo 
(15), a Defesa Civil de Pinda-
monhangaba foi acionada pe-
los bombeiros através do fone 
199 para apoio a um incêndio 
de grandes proporções em uma 
fábrica de resíduos de madeira 
e reciclagem (Cabotex), locali-
zada na Rod. Ver. Abel Fabrício 
Dias S/N, entre Moreira César e 
Roseira-SP.

Além da Defesa Civil de 
Pindamonhangaba, também 
no local a DC de Roseira, via-
turas dos Bombeiros de Pinda, 
Guará e Taubaté. Por razão do 
material de fácil combustão da 
fábrica, entre eles, pó de ser-
ragem e toneladas de madei-

ras (paletes), foram utilizados  
mais de 100 mil litros de água 
no combate ao fogo.

Segundo o diretor das Defe-
sa Civil de Pinda, Michel Cas-
siano, após acionar seus agen-
tes que estavam em escala de 
plantão, rapidamente todos se 
deslocaram para o local. Entre 
eles, o também operador de 
máquinas especiais, Marcelo 
Antunes, grande responsável 
por conseguir controlar as cha-
mas, antes delas incendiarem 
um galpão com toneladas de 
pneus recicláveis. “Fico feliz 
e satisfeito em trabalhar com 
esta equipe. Hoje foi apenas 
mais uma prova de que a DC de 

Pindamonhangaba está prepa-
rada para agir de forma rápida 
e eficiente em uma situação 
de emergência, e também pro-
va da importância do trabalho 
destes agentes para o municí-
pio”, destacou.

O proprietário da empresa 
Cabotex, João Batista de Car-
valho (Cabo João), fez ques-
tão de dar seu agradecimen-
to. “Gostaria de agradecer os 
funcionários competentes da 
DC de Pinda, graças a eles, e 
especialmente ao operador de 
máquinas, que mais de 90% do 
problema com o fogo, foi resol-
vido. Parabenizo a todos os en-
volvidos”, enfatizou.

Um cuidado extra 
 

Desde o início da pandemia da 
Covid-19, a demanda em locais 

como os Cras (Centros de Referência 
de Assistência Social) aumentou 
significativamente. 

Não que outros setores públicos ou 
privados também não tenham sentido o 
‘peso das demandas’, principalmente, porque 
muitos servidores e funcionários de grupos 
de riscos tiveram que exercer suas funções 
de forma remota; mas os colaboradores 
de secretarias que atendem diretamente o 
público, incluindo aí os serviços de apoio 
e de amparo às questões socioeconômicas, 
tiveram suas demandas sobrecarregadas. 

Pensando nisso, as secretarias Municipais 
de Assistência Social e de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba deram início ao 
projeto “Cuidando de quem cuida”.

A iniciativa tem por objetivo primordial 
proporcionar aos servidores da Assistência 
Social um momento de auto cuidado.

As atividades têm acontecido nos Cras e 
no Cadastro Único e têm levado um pouco 
de “leveza” à rotina desses profissionais. 

Que a saúde física e emocional seja 
sempre prioridade em todos os segmentos 
da sociedade! 

Encontro ocorreu na antiga Matriz (cidade velha), com a presença de representantes de nove Cidades

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Secretaria de Assistência Social 
e EDP defi nem estratégias para 
cadastro de atualização de famílias 
no benefício Tarifa Social

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Departamento de Proteção Social Bási-
ca e Cadastro Único realizaram reunião, na quinta-feira (12), 
para definir estratégias para que as famílias que possuem per-
fil tenham acesso ao benefício da tarifa social, concedido pela 
EDP. Importante destacar que as que já possuem esse benefício 
precisam sempre estar atentas a atualização do cadastro único 
para que o benefício não seja cancelado.

Quem tem direito ao bene�ício:
Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, com renda familiar mensal por pessoa menor ou 
igual a meio salário mínimo nacional e com atualização no Cadas-
tro Único inferior a 2 anos;

Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 
salários mínimos, com portador de doença ou patologia cujo trata-
mento ou procedimento médico necessite de uso conti nuado de 
equipamento que dependa do consumo de energia elétrica (será 
solicitado apresentação de documentos específi cos);

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único;
Pessoas que recebem o Benefí cio de Prestação Conti nua-

da da Assistência Social – BPC (arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 
07/12/1993).

Agendamentos
O Setor do Cadastro Único está localizado na Avenida Albu-

querque Lins, 550 – São Benedito.
Os agendamentos são realizados de forma presencial, via te-

lefone, através dos números: 3550-5350 e/ou 3550-5351 e tam-
bém através do aplicati vo whatsapp: 98308-0025.

Distrito Industrial Água Preta 
recebe pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando a pa-
vimentação asfáltica da aveni-
da Arthur dos Santos, junto ao 
Distrito Industrial Água Preta 
e ao lado do bairro Parque da 
Palmeiras. A ação vem sendo 
realizada com parceria junto 
ao empreendimento Bosque 
da Imperatriz onde a empresa 
ofereceu mão de obra e maqui-
nário e a Prefeitura, através da 
Usina de Asfalto, forneceu o 
material, sendo pavimentado 
um total de 360 metros.

“Nosso principal objetivo 
é valorizar os distritos indus-
triais, pensando já no pós pan-
demia e em proporcionar uma 
melhor estrutura para as em-
presas e futuros investidores. 
Recentemente promovemos 
uma série de melhorias no 
Distrito Dutra e agora estamos 
atuando no bairro Água Preta”, 
afirmou o secretário e vice-pre-
feito Ricardo Piorino.

Com a pavimentação asfál-
tica em conclusão na sexta-fei-
ra (13), o acesso às empresas 
do Distrito Industrial torna-se 
mais seguro garantindo me-

lhor trafegabilidade para os ve-
ículos fazerem a logística nas 
empresas desta região.

Através da Secretaria de 
Governo e Serviços Públi-
cos, a prefeitura retomou 
em julho o programa de mo-
dernização do pavimento 
asfáltico com ações de pavi-
mentação e também de reca-
peamento. 

Diversos locais já recebe-
ram as melhorias como trecho 
da Theodorico Cavalcante (Boa 

Vista) e Joaquim Antônio Ri-
beiro (Santa Luzia) e outros 
pontos que estão programados 
para receber a melhoria como: 
ruas Dino Bueno (Centro), Ál-
varo Pinto Madureira (Jardim 
Resende), rua Dr. Octávio Os-
car Campelo de Souza (Parque 
das Nações), todo entorno da 
Praça do Vale das Acácias e 
em diversos outros bairros 
como Araretama, Distrito de 
Moreira César e estradas da 
zona rural.

Divulgação
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Apartamentos do CDHU: 40 famílias já 
receberam as chaves e 196 assinarão contrato

As primeiras 40 famílias con-
templadas junto à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano – CDHU - do Governo 
do Estado de São Paulo recebe-
ram na última sexta-feira (13) as 
chaves de sua nova residência. 
O evento contou com a presença 
do vice-governador Rodrigo Gar-
cia, prefeito Isael Domingues, do 
vice-prefeito Ricardo Piorino, 
dos deputados estaduais André 
do Prado e Padre Afonso Lobato, 
entre outras autoridades do Esta-
do de do município.

As demais 196 famílias con-
templadas receberam mensa-
gem SMS comunicando a data 
para assinatura do contrato, que 
acontecerá no salão do Recinto 
de Eventos São Vito em Moreira 
César. Em seguida, a CDHU irá 
programar a entrega das chaves.

A inauguração dos 236 apar-
tamentos do empreendimento 
localizado no bairro Karina no 
Distrito de Moreira César aconte-
ceu em clima de festa. Os aparta-
mentos estão localizados na rua 
Dr. Gonzaga, Distrito de Moreira 
César, totalizando um investi-
mento de quase R$ 30 milhões. 
Os apartamentos têm dois dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro 
e área de serviço e contam com 
uma área útil de 59,34 m2.

“Estava muito ansiosa pela 
entrega, pois pago aluguel e após 
conhecer meu novo lar, fiquei 
muito feliz. Amei cada detalhe 

do apartamento e agradeço de 
coração por ter sido contempla-
da”, afirmou Edmara Andrade.

O prefeito Isael Domingues 
esteve presente no evento e agra-
deceu ao vice-governador Rodri-
go Garcia pelos investimentos 
que o Governo do Estado vem re-
alizando no município. “Hoje re-
cebemos com alegria que fomos 
contemplados com uma verba de 
R$ 720 mil para a construção de 
uma nova unidade de saúde. Te-
mos ainda amplo investimento 
em estradas trazendo mais segu-
rança para nossas vias”, afirmou 
Isael.

O vice-governador ressaltou 
a importância de investir em ha-
bitação. “Já fui secretário de Ha-
bitação e esse empreendimento 
teve grande avanço quando pas-
sei pela secretaria. Hoje estamos 
aqui para entregá-lo e garantir 
ao prefeito Isael que estamos 
abertos para novas parcerias”, 
afirmou.

A CDHU esclarece que outras 
informações e esclarecimentos 
sobre os apartamentos da CDHU 
em Moreira César podem ser fei-
tas junto à Secretaria Municipal 
de Habitação (localizada ao lado 
do antigo DSM, no bairro do Bos-
que) ou diretamente no escritó-
rio regional da companhia, atra-
vés do telefone (12) 2123-0666 ou 
pessoalmente na unidade, locali-
zada a rua Marechal Deodoro, nº 
111 – Taubaté.

Pindamonhangaba ampliou em 22% sua área 
de cobertura fl orestal nos últimos 10 anos

Em uma década, Pindamo-
nhangaba ampliou sua cober-
tura florestal em 4.081 hecta-
res e hoje faz parte do grupo de 
151 municípios paulistas clas-
sificados com a cor verde por 
manterem entre 20% e 50% de 
vegetação nativa em seu terri-
tório. Os dados fazem parte do 
Inventário Florestal de 2020, 
concebido pela secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambien-
te do Estado de São Paulo.

O município tem uma super-
fície de 72.971 hectares e em 
2010 contava com uma cober-
tura vegetal nativa de 18.494 
hectares, aumentando para 
22.575 hectares em 2020, au-
mentando em 22% a sua cober-
tura vegetal nativa. Em 2010, o 
percentual em relação à super-
fície era de 25,3% e no ultimo 
ano, a Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Esta-
do de São Paulo registrou que 
esse percentual foi para 30,9%.

O relatório da SOS Mata 
Atlântica, já apontava que em 
2019 houve desmatamento 
zero na Mata Atlântica no Es-

tado de São Paulo. Agora, com os 
dados globais sobre a vegetação 
nativa pode-se afirmar que, ao 
longo da última década, os pau-
listas têm conseguido aumentar, 
de forma cautelosa, o volume 
de áreas naturais, com respon-
sabilidade compartilhada entre 
todos os agentes sociais.

No último mapeamento re-
alizado em 2010 foi registrado 

17,5% do Estado de São Paulo 
com vegetação nativa. O levan-
tamento atual chegou a 22,9% de 
todo o território paulista. Para 
este levantamento, foram utiliza-
dos satélites mais modernos com 
alta resolução espacial, que con-
seguem aferir detalhes da super-
fície terrestre. Os satélites detec-
taram 185 mil fragmentos a mais 
que o mapeamento anterior.

Divulgação

Divulgação

Vice-governador Rodrigo Garcia ressaltou a importância de se investi r em Habitação



Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 17 de agosto de 20214

 geral
Divulgação

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 005/2021 de “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PRODUTOS ESTOCÁVEIS E ESPECIAIS”, com validade de 
12 meses, assinadas em 11/05/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital 
do procedimento licitatório.

ATA nº 199/2021 Empresa: CONSER ALIMENTOS LTDA
ATA nº 200/2021 Empresa: NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI
ATA nº 201/2021 Empresa: NTB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

E assinada em 16/07/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento 
licitatório.

ATA nº 317/2021 Empresa: ARMAZÉM 972 IMPORTADORA E 
EXPORTADORA EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a 
Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 049/2021 de “AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS (ASFALTO ENSACADO) PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE 
PINDAMONHANGABA”, com validade de 12 meses, assinadas em 21/06/2021. Os 
arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 285/2021 Empresa: MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 058/2021 de “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
DE ESCRITÓRIO”, com validade de 12 meses, assinadas em 21/06/2021. Os 
arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 287/2021 Empresa: CLAUDINEI DIAS VESTUÁRIO ME
ATA nº 288/2021 Empresa: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO EIRELI ME

ATA nº 289/2021 Empresa: HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIOS EIRELI ME

ATA nº 290/2021 Empresa: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP
ATA nº 291/2021 Empresa: J C BARBIERI & CIA LTDA
ATA nº 292/2021 Empresa: J M COELHO FRANCATO LTDA
ATA nº 293/2021 Empresa: M DE L TRINDADE DA SILVA MÓVEIS
ATA nº 294/2021 Empresa: M V DOS S J ALMEIDA

ATA nº 295/2021 Empresa: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORAÇÕES 
LTDA

ATA nº 296/2021 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
ATA nº 297/2021 Empresa: ZIRICO MÓVEIS EIRELI

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 030/2021 de “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DA ADUTORA DA ÁGUA BRUTA 
DO SISTEMA TRABIJÚ”, com validade de 12 meses, assinadas em 23/07/2021. Os 
arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 322/2021 Empresa: SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES 
LTDA EPP

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 040/2021 de “AQUISIÇÃO DE CRACHÁS 
E CORDÕES PERSONALIZADOS, A FIM DE ATENDER AOS DEPARTAMENTOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA”, com validade de 
12 meses, assinadas em 23/07/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital 
do procedimento licitatório.

ATA nº 318/2021 Empresa: FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a 
Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 072/2021 de “CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER O CENTRO DE ACOLHIMENTO 
PROVISÓRIO PARA MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE O 
PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 16/07/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento 
licitatório.

ATA nº 315/2021 Empresa: R. Z. MARCON - ME

A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência 
a Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 101/2021 de “AQUISIÇÃO 
DE TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DO ANTÍGENO PARA SARS-COV-2 
PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) 
EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE E/OU OROFARINGE PELO 
MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PROVIDÊNCIAS NO PROCESSO”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 16/07/2021. Os arquivos digitalizados 
encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações 
anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 316/2021 Empresa: CEPALAB LABORATÓRIO LTDA
***
A Prefeitura comunica que se encontra disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 079/2021 de “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, 
PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DE OBRAS”, com validade de 
12 meses, assinadas em 23/07/2021. Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link licitações anexo ao edital 
do procedimento licitatório.

ATA nº 322/2021 Empresa: SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E 
CONEXÕES LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CITAÇÃO POR EDITAL

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante designada pela Portaria Interna nº 10.111 
de 25 de Abril de 2017, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Isael Domingues, publicada no Jornal 
Tribuna do Norte de 14 de Junho de 2017, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 
002/2017 para apurar inassiduidade habitual da servidora HILDA MARIA DE FREITAS, portadora 
do CPF 081.069.068-33, no cargo de Assistente de Serviços Gerais, Matrícula nº 847418, lotada na 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no qual a mesma fi gura como indiciada. Constando dos 
autos que a referida indiciada encontra-se em lugar incerto e não sabido, fi ca pelo presente Edital, 
CITADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa escrita sobre os fatos que lhe são 
imputados conforme fl s. 03 a 23 do Processo Interno 25194/2016, sob pena de REVELIA, devendo 
ser protocolada junto ao Departamento de Recursos Humano, situado a Rua Deputado Claro César 
nº 30, Centro, em Pindamonhangaba/SP. 

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2021. 
Márcia Maria Silva

Presidente da Comissão Processante

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 16/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.128/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Projeto Social Grêmio União 
 Objeto: Objeto: promover o desenvolvimento do programa/projeto 

“Câmera & Ação”, especificamente para custeio de despesas 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo acima. 

 Descrição do apostilamento: Readequação de início das atividades. 
 Data do apostilamento: 13/08/2021 

 

A Associação de Moradores dos Bairros das Campinas, Shangrilá e Solo Rico - AMACASS 
- CNPJ 04.324.749-0001-45, 

Comunica a todos os moradores interessados que haverá Eleição no dia 28 de Agosto de 2021 
Local - Praça Ester Ribeiro - Bairro das Campinas Horário - Das 8hs as 12hs. ( Todos deverão 
estar com máscara e manter distanciamento em aglomeração), Haverá álcool gel no local para 
higienização.

As inscrições deverão ser enviadas no Email rodrigues43jm@gmail.com ou no Whats 996868641 
até o dia 27 de agosto às 13hs.
Inscrições contendo - Presidente, Vice Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Social, Diretor 
Esporte, Diretor de Cultura.

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2021
Presidente - 

José Maria Rodrigues

A Fundação Pró-Sangue, 
vinculada à Secretaria da 
Saúde do Estado de São Pau-
lo, está com o estoque ex-
tremamente baixo e precisa 
urgentemente de doadores. 
Desde meados de julho, a 
doação de sangue vem re-
gistrando forte queda. As 
temperaturas baixas têm im-
pactado no volume de bolsas, 

afastando temporariamente 
os candidatos das unidades 
de coleta. 

Atualmente a instituição 
está operando apenas com 
22% da reserva necessá-
ria para dar atendimento a 
mais de 100 instituições de 
saúde da rede pública. Se 
não for revertido a tempo, 
esse quadro pode levar ao 

cancelamento de cirurgias. 
No momento, os sangues do 
tipo O+, O-, B- e B+ – estão 
em estado de emergência, 
ou seja, garantem o abaste-
cimento por menos de um 
dia. Já as bolsas de sangue 
A- e A+ estão em nível críti-
co, conseguindo atender à 
solicitação dos hospitais por 
apenas um dia.  

A situação é de fato preo-
cupante. O volume diário de 
doações nessas últimas se-
manas tem sido insufi ciente 
para manter os estoques em 
nível adequado de abaste-
cimento. Para que cirurgias 
não sejam canceladas, conta-
mos com o apoio massivo da 
população. 

Quem tiver interesse em 

ajudar deve fazer o agen-
damento online da sua doa-
ção pelo site da Pró-Sangue 
(www.prosangue.sp.gov.br). 
Reserve já sua vaga no siste-
ma, vista sua máscara e faça 
a diferença na vida de quem 
precisa.  A doação de sangue 
continua sendo segura, e os 
postos de coleta não ofere-
cem riscos aos candidatos.

Pró-Sangue 
precisa 

urgentemente 
de doações de 

sangue
Fundação opera com apenas 22% das reservas necessárias
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Divulgação

Divulgação

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba apresentou, nessa 
segunda-feira (16): 1 óbito con-
fi rmado (Araretama).  A Prefei-
tura lamenta a morte e se soli-
dariza com os familiares. 

O boletim da VE registra 
ainda 56 novos casos e 102 re-
cuperados. No total, 18.447 mo-
radores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 29% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 25%.  A enfermaria está com 
ocupação de 19% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
149.543 (números atualizados 
até às 12h02 de 16 de agosto), 
sendo 108.379 primeiras doses, 
36.729 segundas doses e 4.435 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta a 
população para que procure os 
Gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 

movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

56 Casos novos
Andrade, Araguaia, Arare-

tama, Bela Vista, Borba, Cam-
pinas, Campo Belo, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Crispim, 
Cruz Pequena, Feital, Galega, 
Goiabal, Laerte Assunção, Man-
tiqueira, Maria Áurea, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Ouro 
Verde, Santana, São Benedito, 
Terra dos Ipês, Triângulo, Vila 
Rica e Vila Verde.

102 Recuperados
Água Preta, Alto do Cardoso, 

Andrade, Araretama, Bem Vi-
ver, Boa Vista, Bosque, Centro, 
Cidade Jardim, Cidade Nova, 
Feital, Galega, Goiabal, Jardim 
Cristina, Jardim Princesa, Laer-
te Assunção, Lago Azul, Manti-
queira, Maria Áurea, Maricá, 
Mombaça, Nova Esperança, 
Ouro Verde, Parque das Nações, 
Parque São Domingos, Pasin, 
Santa Cecília, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias, Vila 
Rica e Vila Verde.

Cidade registra 
1 óbito, 56 casos novos 
e 102 recuperados de 
Covid-19

Covid-19: Prefeitura 
continua vacinação em 
pessoas com 18 anos ou 
mais nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba mantém nesta 
terça-feira (17) a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 18 
anos ou mais.

Primeira dose: pessoas com 
18 anos ou mais

Das 9 às 15 horas Drive Thru 
Parque da Cidade

Das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas no Shopping Pátio Pinda.

Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. Im-
portante: não haverá preenchi-
mento do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no drive-
trhu, por isso, é obrigatório le-
var o termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo pelo 
site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-covid.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas acima dos 18 anos, 
somente na sala de vacinas do 
Ciaf/Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 horas.

Segunda dose
AstraZeneca - conforme 

data da carteirinha -  PSF Nova 

Esperança, Cisas Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 
Ciaf/Saúde da Mulher: das 8 às 
11 horas.

Coronavac/Butantan - 
(conforme data da carteirinha) 
Centro Dia do Idoso (Vila Rica), 
Ciaf (Saúde da Mulher), Cisas 
(Moreira César), PSF Nova Es-
perança (Araretama), PSF Cida-

de Nova e UBS Ipê 2: das 13 às 
16 horas.

Atenção
- Todos precisam levar um 

documento de identi fi cação 
(RG ou CPF), comprovante 

de endereço e o termo 
de vacinação preenchido 

(disponibilizado no site da 
Prefeitura). Originais e cópias.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba 
continua a terceira etapa da va-
cinação contra o vírus da gripe 
(infl uenza H1N1) nesa terça-
feira (17), enquanto durarem 
os estoques, porém reduz o nú-
mero de locais pelo volume de 
estoques da vacina.

Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11h e das 13 às 16h, 
em vários locais: ESF Feital, ESF 
Castolira, ESF Cruz Grande, ESF 
Bonsucesso, ESF Eloyna, ESF 
Jardim Regina.

A terceira fase será para todos 
os públicos. As pessoas precisam 
levar documento de identidade.

Atenção
Em virtude da vacinação 

contra Covid-19, o público deve 
fi car atento às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A imunização contra infl uen-
za só poderá ser feita 15 dias an-
tes ou após a vacinação contra 
coronavírus. Desta forma, é re-
comendado que as pessoas que 
estão recebendo doses da Coro-
navac/Butantan não recebam a 
vacina contra infl uenza entre a 
primeira e a segunda dose con-
tra Covid-19, pois esse intervalo 
é de até 28 dias e, portanto, pode 
não respeitar o período reco-
mendado de 15 dias entre a va-
cina contra um vírus e outro.

Assim, esse grupo poderá re-
ceber a vacina contra infl uenza 
15 dias antes da primeira dose 
contra coronavírus ou 15 dias 
após a segunda dose.

No caso das pessoas que es-
tão sendo imunizadas contra 
Covid-19 com a AstraZeneca/
Oxford/FioCruz e Pfi zer, que 
possuem intervalo médio de 3 
meses, é perfeitamente possível 
ser vacinado contra infl uenza 
entre a primeira e a segunda 
dose contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias en-
tre um tipo de vacina e outro 
seria respeitado.

Da mesma forma, quem to-
mou a primeira dose com o imu-
nizante Janssen, basta fazer o cál-
culo de 15 dias, pois é dose única.

Os que fi caram com dúvidas 
e já foram vacinados contra Co-
vid-19 devem levar a carteira 
de vacinação e serão orientadas 
por profi ssionais de saúde nas 
unidades.

O Comus (Conselho Municipal 
de Saúde) realizou, com apoio da 
Secretaria de Saúde da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, a “10ª 
Conferência Municipal de Saúde 
- Dr. Briner Castelli Azevedo”, no 
sábado (14), no Salesianos.

Além do debate de ideias no 
campo da saúde em diversos 

Conferência de Saúde destaca empenho 
do SUS frente aos desafi os contra Covid-19

eixos ligados “As diretrizes do 
SUS diante da Pandemia”, como 
Financiamento do SUS, Contro-
le Social e Comus, Acessos aos 
Diferentes Níveis de Atenção, 
Saúde Mental, e Recursos Hu-
manos e as Especialidades, a 
conferência também realizou 
diversas homenagens.

Dentro os homenageados, 
o gerente médico do sistema 
Cross e palestrante, Domingos 
Guilherme Nápoli, Marco Auré-
lio Villardi e Briner Castelli Aze-
vedo. Todos destacaram a im-
portância da conferência para 
discutir melhorias na saúde.

Na mesma linha, o presidente 
do Comus, Thiago Silva, ressal-
tou o empenho da instituição e o 
apoio que vem recebendo da Pre-
feitura de Pindamonhangaba e 
da Câmara de Vereadores para o 

implemento e fi scalização de po-
líticas públicas da área da saúde.

O prefeito Isael Domingues 
enalteceu o Comus pela atuação 
em Pindamonhangaba e ressal-
tou a importância da fi scalização 
e atuação do órgão – que zela pela 
saúde pública e auxilia o muni-
cípio na condução de melhorias 
no segmento. O prefeito também 
elogiou a equipe da Secretaria de 
Saúde, em especial a dedicação 
dos profi ssionais durante a pan-
demia contra a Covid-19.

A secretaria de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, agradeceu o 
empenho de toda a equipe de 
saúde e do suporte que recebe 
da Prefeitura, da Câmara de Ve-
readores e do Comus.

O presidente da Câmara 
de Vereadores, José Carlos 
Gomes – Cal também elogiou 
a inciativa para contribuição 
de avanços no segmento, em 
especial em uma época mui-
to afetada pela pandemia pro 
Covid-19

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba apresentou, nessa 
segunda-feira (16): 1 óbito con-
fi rmado (Araretama).  A Prefei-
tura lamenta a morte e se soli-
dariza com os familiares. 

O boletim da VE registra 
ainda 56 novos casos e 102 re-
cuperados. No total, 18.447 mo-
radores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 29% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 25%.  A enfermaria está com 
ocupação de 19% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
149.543 (números atualizados 
até às 12h02 de 16 de agosto), 
sendo 108.379 primeiras doses, 
36.729 segundas doses e 4.435 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta a 
população para que procure os 
Gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 
suspeita de covid-19 estão com 

movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

56 Casos novos
Andrade, Araguaia, Arare-

tama, Bela Vista, Borba, Cam-
pinas, Campo Belo, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Crispim, 
Cruz Pequena, Feital, Galega, 
Goiabal, Laerte Assunção, Man-
tiqueira, Maria Áurea, Maricá, 
Mombaça, Moreira César, Mo-
rumbi, Nova Esperança, Ouro 
Verde, Santana, São Benedito, 
Terra dos Ipês, Triângulo, Vila 
Rica e Vila Verde.

102 Recuperados
Água Preta, Alto do Cardoso, 

Andrade, Araretama, Bem Vi-
ver, Boa Vista, Bosque, Centro, 
Cidade Jardim, Cidade Nova, 
Feital, Galega, Goiabal, Jardim 
Cristina, Jardim Princesa, Laer-
te Assunção, Lago Azul, Manti-
queira, Maria Áurea, Maricá, 
Mombaça, Nova Esperança, 
Ouro Verde, Parque das Nações, 
Parque São Domingos, Pasin, 
Santa Cecília, Santana, São Be-
nedito, Socorro, Terra dos Ipês, 
Triângulo, Vale das Acácias, Vila 
Rica e Vila Verde.

Cidade registra 
1 óbito, 56 casos novos 
e 102 recuperados de 
Covid-19

Além de debates, conferência realizou homenagens

Vacinação contra gripe 
segue em Pinda
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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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2021 
(PMP 5454/2021)
Para “contratação de serviço de 
limpeza e manutenção predial”, com 
recebimento dos envelopes até dia 
27/08/2021, às 08h e início da sessão 
às 08h30.  

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
(PMP 5462/2021)
Para “contratação de empresa 
especializada para realização 
de serviços de pintura no Centro 
de Referência Especializado da 
Assistência Social – CREAS, com 
fornecimento de mão de obra”, com 
recebimento dos envelopes até dia 
01/09/2021, às 14h e início da sessão 
às 14h30.  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2021 (PMP 7061/2021)
Para “Linguagens Artísticas - 2021 
- Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais - projetos culturais 
pretendentes aos benefícios do 
Fundo Municipal de Apoio às Políticas 
Culturais – FMAPC e também do Inciso 
III, do Parágrafo 2º, da Lei Emergencial 
a Cultura nº14.017 de 29 de junho de 
2020 - Lei Aldir Blanc/FMAPC - para o 
ano de 2021”. O prazo de inscrição vai 
do dia 18/08/2021 ao dia 03/10/2021, 
até as 23h59, através do site www.
pindamonhanagaba.sp.gov.br.  

Todos os editais estarão disponíveis 
no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br (e também https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br para pregões 
eletrônicos). Maiores informações 
no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

 CANCELAMENTO DE ATA DE 
REGISTRO 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
060/2020 (PMP 3806/2020) 
Foi fi rmado o termo de cancelamento 
contratual unilateral, de 10/08/2021, à 
ata de registro de preço nº 259/2020, 
que cuida de “contratação de empresa 

especializada em fornecimento de 
material destinada à sinalização viária 
no Município de Pindamonhangaba”, 
fi rmada com a empresa Marj Tintas 
Ltda, com base no item 8.1 alínea ‘f’ da 
ata de registro, art 21 do decreto federal 
7892/2013 e parecer da Secretaria de 
Negócios Jurídicos, assinando pela 
contratante o Sr José Vidal de Souza 
França Filho. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 
DE PREÇO N° 120/2021 (PMP 
6073/2021) 
A autoridade superior homologou, em 
13/08/2021, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição 
de cimento para ser utilizado em 
diversas obras no município de 
Pindamonhangaba”, em favor da 
empresa Guarani Indústria, Comércio 
e Serviços Ltda, os itens 01 e 02, nos 
valores unitários de R$ 34,50 e R$ 
35,50, respectivamente.  

PREGÃO Nº 087/2021 (PMP 
4045/2021) 
A autoridade superior, com base nos 
pareceres da equipe técnica e da 
Secretaria de Negócios Jurídicos, 

negou provimento ao recurso interposto 
pela empresa TB Serviços, transportes, 
Limpeza, Gerenciamento e Recursos 
Humanos S/A e deu provimento à 
contrarrazão interposta pela empresa 
Credicar Locadora de Veículos 
Ltda, e homologou, em 13/08/2021, 
e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa 
especializada para aluguel de veículos 
pelo período de 12 meses”, em favor 
da empresa Credicar Locadora de 
Veículos Ltda, os lotes 01, 02, 03 e 04, 
no valor total de R$ 3.125.799,72. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 025/2020 (PMP 
1098/2020) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2021, de 
04/08/2021, ao contrato 106/2020, 
que cuida de “contratação de serviços 
especializados de desinsetização, 
desratização, descupinização e 
afastamento de morcegos (nocivos), 
disponibilizando de mão de obra, 
utilizando-se de aplicações de produtos 
específi cos”, para prorrogação até 
31/08/2022, assinando pela contratante 
o Sr Alcemir José Ribeiro Palma, e pela 
contratada, empresa Amb Tec Imunização 
Ltda ME, o Sr João Donizete Dorta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP
12421-681, Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002971-66.2020.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Exequente: Adriano Augusto Zanotti e outro
Executado: João Pedro Arantes de Moura

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002971-66.2020.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) J. P. A. M., RG 65675463-1, CPF 568424258-83, menor impúbere
representado por sua genitora DÉBORA ARANTES, RG 42696844-X, CPF 324329438-05, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº
1002971-66.2020.8.26.0445, por parte de João Guilherme Pereira dos Santos e outro, objetivando
a cobrança de honorários advocatícios no valor original de R$ 4.598,69, proveniente de contrato
de honorários. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 215/2018  
ADITAMENTO Nº 01/2021 
 
 
 
CONTRATO DE GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO 
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA (PMS) 

 
 
Pelo presente instrumento contratual que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA, pessoa jurídica de Direito Público, com sede nesta cidade, na 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 45.226.214/0001-19, neste ato representada pela sua Secretária Municipal 
de Saúde, Sra. VALÉRIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, funcionária pública, 
portadora da cédula de identidade nº 20.609.443, e do CPF/MF nº 109.737.418-13, 
residente e domiciliada na cidade de Taubaté/SP, na Rua Ivan de Souza Oliveira, nº 60, 
Residencial Dala Rosa, bairro do Belém, doravante simplesmente designada CONVENENTE, 
e de outro a empresa ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, pessoa 
jurídica de direito privado legalmente constituída, com sede na  cidade de Nova Iguaçu, na 
Rua Maranhão, nº 594, Fundos, Centro,  devidamente  inscrita no CNPJ/MF  sob  o nº 
01.476.404/0001-19, Inscrição  Estadual    isenta,  neste  ato  representada pelo seu Diretor 
Presidente, Sr. SÉRGIO RICARDO PERALTA, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade nº 20461166 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 169.573.068/28, 
residente e domiciliado na Rua Francisco Barbosa, 346, Vila Ponte Nova, na cidade de 
Cubatão/SP, doravante simplesmente designada como CONTRATADA, nesta e na melhor 
forma de direito, firmam o presente aditamento contratual, como segue:  
  
01 - Conforme previsto no artigo 65,I,b, § 1º, c/c artigo 58, I, da Lei Federal 8.666/93, 
item 1.3 do referido contrato, adita-se o valor de R$ 406.560,00 (quatrocentos e seis 
mil e quinhentos e sessenta reais) para acréscimo ao valor mensal do contrato, 
passando o valor mensal do contrato de R$ 2.227.861,56 (dois milhões, duzentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), para 
R$ 2.634.421,56 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 
vinte e um reais e cinquenta e seis centavos),  em atendimento a justificativa da 
Secretaria Municipal de Saúde e conforme justificativa contida no memorando nº 
24.107/2021, com parecer favorável da Procuradoria Geral do Município, através do 
memorando nº 17.726/2021. 
 
03 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações próprias 
consignadas no Orçamento Geral da Administração contratante, relativo ao exercício 
financeiro de 2021, na classificação orçamentária n° 
01.10.30.10.302.0014.2110.3.3.90.39.05.08. 
 
04 – Ficam mantidas todas as cláusulas constantes no ajuste originário, com exceção das 
acima mencionadas. 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2021. 

 
 

 
 

Valéria dos Santos 
Secretária de Saúde 

 
 
 
 

Sérgio Ricardo Peralta 
ACENI – Instituto de Atenção à Saúde e Educação 

 
 
 

 
 
 
Testemunhas: 
 
01) Nome: ____________________  02) Nome: _____________________ 
RG: __________________________  RG: __________________________ 
Assinatura: ____________________  Assinatura: ____________________ 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
 
CONTRATANTE: Município de Pindamonhangaba 
CONTRATADO: ACENI – Instituto de Atenção à Saúde e Educação 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 215/2018. 
ADITAMENTO Nº 01/2021   
 
OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA (PMS) 
.  
 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________  
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
1. Estamos CIENTES de que:  
 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP;  
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil;  
 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 
anexa (s);  
 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
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de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil;  
 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

publicação;  
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
LOCAL e DATA: Pindamonhangaba, 15 de junho de 2021.  
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Isael Domingues 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 087.657.868-74 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  
Nome: Valéria dos Santos  
Cargo: Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 109.737.418-13 
Assinatura: ______________________________________________________  
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  
Pelo contratante:  
Nome: Valéria dos Santos  
Cargo: Secretária de Saúde  
CPF: 109.737.418-13 
Assinatura: ______________________________________________________  
 
Pela contratada:  
Nome: Sergio Ricardo Peralta  
Cargo: Diretor Presidente 
CPF: 169.573.068-28 
Assinatura: ______________________________________________________  
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  
Nome: Valéria dos Santos 
Cargo: Secretária de Saúde 
CPF: 109.737.418-13 
Assinatura: ______________________________________________________  
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico. 
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Confi ra os resultados das equipes da Semelp 
em diversas competições esse fi m de semana

Cras iniciam capacitação para estratégias 
de atuação frente à pandemia
A Secretaria de 

Assistência Social da 
Prefeitura, por meio 
do Departamento de 
Proteção Social Básica, 
junto aos Cras, iniciou 
a capacitação para os 
técnicos a fim de discutir 
estratégias de atuação 
frente à pandemia da 
covid-19.

A capacitação 
para os técnicos do 
Suas está prevista na 
NOB-RH/SUAS-2011 e 
programada anualmente 
pelo Departamento de 
Proteção Social Básica, 
junto com os técnicos dos 
equipamentos.  

Os Cras – Centros 
de Referência de 
Assistência Social –, são 
unidades de Proteção 
Social Básica do Suas e 
possuem o objetivo de 
atender usuários e seus 
familiares por meio de 
ações preventivas, a fim 
de fortalecer e garantir 
o acesso aos direitos 
sociais.

O município conta 
com 5 equipamentos 
distribuídos por regiões: 
Cras Araretama (Rua 
José Alves Pereira 
Sobrinho, 36, Araretama. 
Telefone: 3643-4209), 
Cras Castolira (Rua 
Regina Célia Pestana 
César, 276, Castolira. 
Telefone: 3645-3672), 
Cras  Centro Rua Dr. 
Laerte de Assunção 
Júnior, 51, Campo Alegre. 
Telefone: 3642-1302), 
Cras  Cidade Nova (Rua 
Bom Sucesso, 79, Cidade 
Nova. Telefone: 3645-
6949) e Cras Moreira 
César (Rua Carlos 
Augusto Machado, 63, 
Moreira César. Telefone: 
3637-5386).

Sábado (14), a equipe da 
Semelp (Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba) foi até a capital 
paulista para enfrentar o Corin-
thians, pelas quartas de final do 
“Campeonato Paulista de fut-
sal” - primeira fase. A equipe de 
Pinda perdeu pelo placar de 4 a 
3 e está eliminada dessa fase. 

A Semelp Pinda enfrentou a 
equipe da C&A Penha, pela es-
treia do “Campeonato Paulista”, 
em duas categorias, no Futsal. No 
sábado (14), pela categoria Sub-18 
a equipe Pindense venceu pelo 
placar de 4 a 0, já pela categoria 
Sub-16 a equipe de Pinda foi der-
rotada pelo  placar de 7 a 2.

A atleta de Ginástica Rítimi-
ca, Júlia Gabrielle encerrou sua 
participação no “Campeonato 
Brasileiro de Ginástica Rítmi-
ca”, categoria juvenil, nesse fim 
de semana; ela ficou em 4º lugar 
nas massas; 4º lugar no arco; e 
5º lugar na bola.

Marcos Miguel, atleta da Se-
melp, também competiu pelo 
estadual de atletismo no fim de 
semana, em Campinas. O atleta 
ficou com o ouro no lançamento 
de martelo e ficou com o bronze 
no lançamento de disco.

“O destaque do fim de sema-
na do Esporte de Pinda ficou 
com a Julia, nossa atleta da Gi-
nástica Rítmica, que conquistou 

a quarta colocação e foi a me-
lhor do Estado de São Paulo em 
sua categoria, no campeonato 
Brasileiro de GR. Isso reflete um 
trabalho de muita qualidade 
que vem sido construído pela 
técnica Simone Rosa e pelas 
suas auxiliares. Além do Atle-
tismo que não se cansa de dar 
bons resultados e teve mais me-
dalhas no Estadual Sub 18 com 
o Marcos Miguel, além de ter 
dois atletas no Quênia treinan-
do para o início do ‘Campeonato 
Mundial Sub 20’, que começa na 
próxima quarta feira. A semana 
promete mais emoções”, disse 
a gestora de esportes, Bruna 
Muassab.

Lauro “Pinda”, técnico de Isaquias Queiroz, 
relata início da carreira no Haras Paulista

O técnico da equipe brasi-
leira de canoagem, Lauro de 
Souza Junior, conhecido no 
meio esportivo como ‘Pinda’, 
por ser de Pindamonhangaba, 
concedeu uma entrevista co-
letiva no auditório municipal 
dia 16 de agosto.

Na coletiva, Lauro “Pinda” 
explicou detalhes do treina-
mento e do dia a dia com os 
atletas da seleção brasilei-
ra, em especial com o cam-
peão olímpico na prova de C1 
1000m, Isaquias Queiroz.

Lauro comentou sobre o es-
tilo de canoagem, a importân-
cia de investimento em espor-
te e de acreditar nos sonhos.

“Iniciei na equipe de cano-
agem de Pindamonhangaba, 
quando conheci e convivi com 
muitos atletas da cidade. Isso 
me inspirou muito. Mais para 
frente fui estudar e resolvi vi-
rar técnico e não atleta. Sai 
de casa cedo, com 15, 16 anos, 
para ir atrás do meu sonho e 
nesse período foi muito difícil 
ficar longe dos meus pais – que 
sempre me incentivaram e 
deram o suporte necessário”, 
disse.

“Conheci o ex-técnico da 
seleção, o espanhol Jesús Mor-
lán, e fiquei um tempo moran-
do com ele. Nesse contato do 
dia a dia ele me ensinou mui-
to. Ele dizia que a parte gos-
tosa é ficar na beira da água, 
na represa, e que a parte mais 

importante é a avaliação, o es-
tudo, que você faz em seu es-
critório, na sua casa. Durante 
os anos que convivi com ele eu 
absorvi tudo o que poderia. O 
Morlán sabia de sua doença e 
que ele viria a falecer em bre-
ve. Com isso, dedicado como 
só ele, tentou passar o máximo 
de ensinamentos que pudesse 
para dar continuidade no tra-
balho. Com a morte dele eu as-
sumi a equipe e esse resultado 
da canoagem, do Isaquias, é 
um pedaço também do Morlán 
e de toda a equipe, bem como 
as pessoas e amigos que convi-
vi aqui em Pinda no início da 
carreira”.

O prefeito Isael Domingues, 
o vice Ricardo Piorino e o se-
cretário de Esportes Everton 
Chinaqui também participa-
ram da coletiva.

Ricardo Piorino elogiou 
Lauro e os atletas de canoa-
gem. “Estão todos de parabéns. 
E nos enche de orgulho vermos 
pessoas de Pindamonhangaba 
se destacando no meio espor-
tivo, conseguindo resultados 
incríveis, com belas histórias 
que chegam a nos emocionar 
porque sabemos como o ca-
minho é difícil. Ficamos emo-
cionados em acompanhar sua 
trajetória, sua história e de-
senvolvimento como pessoa, 
como treinador”.

Everton Chinaqui também 
enalteceu a conquista e citou 

o trabalho da Secretaria de 
Esportes para retomar a cano-
agem em Pindamonhangaba. 
“Já vínhamos conversando 
com o Lauro e outras pessoas 
ligadas ao esporte para que a 
cidade volte a ter uma equi-
pe de canoagem. A intenção é 
utilizarmos a represa do Hara 
Paulista (polo de pesquisa), 
com apoio do Estado e ajuda 
também do Exército para con-
seguirmos treinar equipes e 
atletas. O passo inicial já foi 
dado com as pessoas da cida-
de e com grande apoio do Isa-
el, do Ricardo, do Lauro, e de 
todos que amam o esporte, em 
especial a canoagem”.

O prefeito Isael Domin-
gues destacou o grande fei-
to de Lauro frente à equipe, 
combatendo adversidades e 

acreditando no sonho. “Um 
resultado fantástico, que mos-
tra todo o seu empenho e de-
dicação no trabalho. Que isso 
sirva de exemplo para todas 
as pessoas, em especial do 
meio esportivo. Tivemos tam-
bém a participação da Ketiley 
nas Olimpíadas, reforçando 
todo o trabalho da equipe da 
Secretaria de Esportes. E hoje 
temos essa conquista toda 
sua Lauro, com seus méritos 
próprios e das pessoas que o 
apoiaram. Isso é incrível”.

Houve ainda a exibição 
de um vídeo gravado por Isa-
quias Queiroz e outros atletas 
da canoagem, elogiando o tra-
balho do ‘Pinda’. “Lauro, essa 
medalha não é só minha. Ela 
é sua, é de toda equipe da ca-
noagem. Parabéns”, concluiu.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Quadro Roceiro

Cantando à viola, tristonho,
o pobre do bom caipira
evoca o perfi l risonho
da fi lha do Sucupira,
linda morena que vira,
num samba, como num sonho...

E, enquanto em mágoas se embuça
seu coração sofredor,
lhe geme o peito e soluça
a viola versos de dor,
e o sofrimento lhe aguça
a lembrança desse amor.

E mergulhado em seu pranto,
soluça. A ouvi-lo cantar,
parece que no seu canto
se lhe esvai a alma a sangrar,
tanta é a dor que o punge tanto,
tão cruel é a dor de amar.

“- Ai! nunca ela será minha,
nem eu nunca serei dela,
que a diaba dessa santinha
já é noiva do Varella
que, aindaa por ventura minha
morrerá de varicela...”

Cessa o caboclo a canção...
De novo, enfi m, por ouvi-lo,
Me esforço...
Na solidão,
o dia expira tranquilo,
enquanto além de um grotão,
desferindo o seu rosário
de mágoas, vem-me num trilo,
na voz de uma alma que chora,
a reticência sonora
de um inhambú solitário...

Cesidio Ambrogi, Tribuna do Norte, 22/11/1923.

O festivo aquartelamento do 2º 
Batalhão de Infantaria em Pinda
Prosseguindo nossas pesquisas no Arquivo do Jornal Tribuna do Norte referentes às unidades do Exército 
Brasileiro que antecederam ao 2º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Borba Gato, nesta edição 
registramos a chegada, no fi nal de ano de 1923, do 2º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria

Conforme já foi divulgado 
nesta página de história, os pri-
meiros soldados do Exército a 
conviverem o dia a dia da cida-
de de Pindamonhangaba foram 
os pertencentes ao efetivo do 
4º Corpo de Trem, em 1918; ba-
talhão que devido a reformas 

ocorridas no Ministério do Exér-
cito, passou a ser denominado 
2º Corpo de Trem. Essa unidade 
militar se despediu do municí-
pio em 1922, e nesse mesmo ano 
suas dependências foram aquar-
teladas pelo 2º Regimento de Ca-
valaria Independente.

Sobre a permanência  do 2º 
RCI em Pindamonhangaba, a 
Tribuna traz em sua edição de 
27/8/1922, com o título: Minis-
tério da Guerra (Várias resolu-
ções do Dr. Pandiá Calógeras), 
a seguinte nota: “O Ministro da 
Guerra, atendendo a pedido do 
comandante da 2ª Região Mi-
litar, resolveu: a) - transferir o 
efetivo em praças e animais do 
12º Regimento de Cavalaria In-
dependente para o 2º de Cavala-
ria Divisionária incluindo escol-
ta do quartel general da Região, 
com exceção porém, dos gradu-
ados engajados, que fi carão adi-
dos a esse Regimento, até ulte-
rior deliberação; b) – transferir 
para o 2º Regimento de Cavala-
ria Divisionária, os reservistas, 
os reservistas do 12º de Cava-
laria independente ; c) – mudar 
provisoriamente a parada do 
2º Batalhão do 6º Regimento de 
Infantaria para Pindamonhan-
gaba”.

A nota é assim confi rmada na 
edição TN de 5/10/1922: “De acor-
do com o regulamento que baixou 
o decreto 14.397 de 9 de outubro 
de  1920 e instruções contidas no 
Boletim Regional nº 222 de 27 de 
setembro, foram desincorporados, 
portanto excluídos do estado efeti-
vo do 12º Regimento de Cavalaria 
Independente e esquadrões a que 
pertencem, todas as praças e ca-
bos, que fi cam considerados reser-
vistas de 1ª linha e 1ª categoria.

Como se sabe, foi extinto o 12º 
RCI aqui aquartelado e que será 
substituído por um Batalhão de 
infantaria.Por ocasião da de-
sincorporação, o ilustre capitão 
Bento do  Nascimento Vellasco, 
pronunciou um patriótico dis-
curso...”. 

Quartel silenciou  

Com a extinção do Regimento 
de Cavalaria a população fi cou 
sem ouvir não somente o tropel 
dos cavalos, o quartel instalado na 
praça, na época denominada Pra-
ça da República, silenciou... Não 
mais os toques militares como o 
da alvorada e o do silêncio; a enér-
gica voz de comando nas ordens 
unidas e demais formações; não 
mais os patrióticos cantos milita-
res e demais sons que atestam a 
presença de um efetivo militar.

Quase completados um ano 
após o fi m do 12º RCI, a TN edi-
ção 26/9/1923, trouxe notícias 
referentes à próxima unidade 
que aqui se aquartelaria. Intitu-
lada O nosso quartel do Exército, 
informava a nota: “Em outubro 
próximo, segundo estamos segu-
ramente informados e devido aos 
ingentes trabalhos empregados 
pelo nosso peclaro chefe Dr. Claro 
Cesar, incansável propugnador do 
progresso local, virá estacionar-se 
no antigo quartel do 2º Corpo de 
Trem, um batalhão do Exército.

Essa resolução foi defi nitiva-
mente tomada após conferências 
havidas entre os ilustres generais 
Abílio Noronha, comandante da 
Região e Cândido Pamplona co-
mandante do 6º Regimento em 
Caçapava e o Dr. Claro Cesar.

Ante tão auspiciosa notícia, 
não podemos deixar de regozijar 
com a nossa população”. (O re-
dator TN não mencionou, desco-
nhecemos se por distração, que 
o local havia aquartelado, mais 
recentemente, o  12º Regimento 
de Cavalaria Independente).

A previsão de uma nova uni-
dade Exército me Pindamonhan-

gaba em outubro de 1923 não se 
confi rmou. Com o título “Exér-
cito Nacional”, a expectativa do 
quartel da Praça da República 
ser novamente ocupado teve no-
vidade na edição de 21/10/1923 
da Tribuna: “Decorridos muitos 
meses em que o vasto quartel da 
Praça da República estava silen-
cioso com a retirada, por moti-
vo estratégico, do 12º Regimento 
Independente de Cavalaria que o 
ocupava, vai ele, dentro em breve, 
segundo informações de fonte fi -
dedigna, movimentar-se de novo 
e agora com mais intensidade, 
pois será ocupado pelo 2º Bata-
lhão do 5º Regimento de Infanta-
ria de Lorena.

Sendo um batalhão que com-
porta cerca de 20 ofi ciais e mais 
300 praças, é bem de ver que seu 
alojamento entre nós concorrerá 
grandemente para incrementar 
a vida da cidade e nos proporcio-
nar ainda, mais uma vez, o ensejo 
de privarmos com a ofi cialidade 
distinta de nosso Exército, tanto 
a que aqui esteve e com a qual 
nos demos perfeitamente e da 
qual nos recordamos sempre com 
saudades.

Comandando esse batalhão 
vem o major Maurício Cardoso, 
ofi cial distinto, tratável e cava-
lheiro que saberá captar e desde 
logo ser alvo de nossa estima e 
consideração”.

Enfi m, a  Infantaria

É a edição de 27/12/1923 que 
confi rma a chegada do 2º Bata-
lhão do 5º Regimento de Infan-
taria. O jornal divulga a chegada 
no dia 26 de dezembro daquele 
ano, às 10 horas em trem espe-
cial da Estrada de Ferro Central 
do Brasil. Fala do intenso movi-
mento de pessoas que haviam 
comparecido à gare da Estação 
da Central, “a fi m de receber festi-
vamente a nova unidade de Exér-
cito”. 

Segundo a TN, no recebimen-
to do batalhão de infantaria 
“notou-se a presença de diversas 
pessoas “gradas e de destaque 
de nossa sociedade”. O jornal 
destacou a presença da gloriosa 
Corporação Euterpe, que abri-
lhantou ainda mais a recepção. 
A Euterpe teria executado vários 
números de seu repertório en-

quanto a população aguardava a 
chegada dos militares. 

A entrada do trem especial 
“conduzindo a ofi cialidade, infe-
riores e soldados que compõem o 
2º Batalhão”, foi ao som da mar-
cha executada pela banda do 5º 
Regimento aquartelado na cida-
de de Lorena. 

Prosseguindo na divulgação 
revela aquela edição do jornal 
Tribuna do Norte: “Após o de-
sembarque e as apresentações 
feitas das autoridades locais e 
pessoas gradas pelo major Pe-
dro Maciel da Silva, delegado à 
Junta Militar ao comandante do 
2° Batalhão capitão Marcos An-
tonio Felix de Souza, os soldados 
formaram em frente ao edifício 
da estação, dirigindo-se em se-
guida para o quartel”. Na sala 
de comando o capitão Marcos 
Antonio teria oferecido um copo 
d’água às pessoas aos presentes 
e na ocasião foram trocados di-
versos brindes.

Complementando registrou a 
TN: “O Batalhão que aqui está es-
tacionado fi cará sob o comando 
em comissão do capitão Marcos 
Antonio Felix de Souza e atu-
almente estão servindo como 
ofi ciais o 1º tenente Domingos 
Neto de Velasco, 2º tenente Mi-
guel Cardoso, 1º tenente Iberê 
Leal Ferreira”. Destacando que  
também estivera na cidade, vi-
sitando o quartel,  o coronel co-
mandante do 5º Regimento de 
Infantaria, João Fleury de Souza 
Moreira, “vindo em sua compa-
nhia o capitão Cândido José de 
Oliveira Sobrinho, fi scal do Regi-
mento e o dr. Capitão Nelson da 
Fonseca”.

Naquela edição o jornal Tri-
buna do Norte cumprimentou 
a distinta ofi cialidade do 2º Ba-
talhão, fazendo votos para que 
fosse uma longa e feliz perma-
nência da referida unidade do 
Exército em Pindamonhangaba. 
Também foram divulgados os 
inúmeros telegramas de auto-
ridades elogiando a vinda do 2º 
Batalhão de Infantaria ao mu-
nicípio como: general Abílio de 
Noronha –  comandante da 2ª 
Região – São Paulo; deputado 
Claro Cesar – então presidente 
de diretório de partido; general 
Pamplona - comandante da 4ª 
Brigada de Caçapava.

Rodrigues – óleo sobre tela

Símbolo da Arma de infantaria

Exército Brasileiro

Arti go Militares

Símbolo da Arma de Cavalaria, 
antecessora da Infantaria em Pindamonhangaba
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