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Gerdau faz doação para equipar 
ambulância UTI em Pinda

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba recebeu 
diversos equipamentos para 
transformar uma ambulância 
básica em ambulância UTI. A 

doação dos produtos foi reali-
zada dia 16 de setembro pela 
empresa Gerdau.

Os itens doados foram um 
cardioversor ECG com desfi bri-

lador, um monitor RD12 e seis 
oxímetros portáteis de baixa 
perfusão – totalizando R$ 58 
mil em equipamentos médicos/
hospitalares.

PÁG. 3

Carti lha Cozinha Saudável 
traz receitas com plantas 
alimentí cias não convencionais

A Secretaria de Saúde, por meio do Cpic (Centro de Práti cas 
Integrati vas e Complementares), lançou no dia 15 de setembro a 
carti lha Cozinha Saudável. A ideia é catalogar receitas uti lizadas 
ao longo de anos na promoção de uma vida mais saudável. As 
duas primeiras carti lhas da Cozinha Saudável foram baseadas em 
temas sobre aproveitamento integral dos alimentos, como cascas, 
sementes, folhas, fl ores e talos. Um dos objeti vos é orientar o 
uso de plantas alimentí cias não convencionais, desde o planti o, 
colheita, até o preparo.

Divulgação

Divulgação

Pinda lança 
E-Tributo para 
cadastro digital 
de IPTU e taxas 
imobiliárias

PÁG. 5

PÁG. 3

Pindamonhangaba comemora 
“Dia da Árvore” e início da 
Primavera com mais verde

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está comemoran-
do o “Dia da Árvore” nesta 
terça-feira (21) e o início da 
Primavera nesta quarta-feira 
(22) com cronograma de ações 
que deixam a cidade mais ar-
borizada e com melhor paisa-
gismo. O trabalho vem sendo 
coordenado pela Secretaria de 
Meio Ambiente, que preten-
de ao longo de 2021 superar a 
marca de plantio de 1.000 mu-
das de árvores.

Até o presente momento, 800 
árvores foram plantadas em regi-
ões como toda extensão do Anel 
Viário, córrego Campos Maia, ro-
tatórias em diversos bairros e em 
praças públicas como do residen-
cial Lessa, Morumbi, Ouro Verde, 
Araretama e bairros do Distrito 
de Moreira César.

PÁG. 3

Vêm sendo plantadas mudas 
de pata de vaca, pau brasil, 

mirindiba, palmeira imperial, 
aldrago, entre outras.

Divulgação

Rua dos Andradas recebe pavimentação 
em trecho ampliado nesta quarta-feira

A segunda fase das obras 
de ampliação da calçada e ur-
banização da rua dos Andra-
das, na região central de Pin-
damonhangaba, chega ao fi m 
com os serviços de pavimen-
tação asfáltica, que acontece-
rão nesta quarta-feira (22). 

A Prefeitura, através da Se-
cretaria de Governo e Serviços 
Públicos, executou nessa segun-
da-feira (20) o trabalho prelimi-
nar de preparação da base.

Divulgação

Com essa melhoria, o trecho recebe o mesmo 
padrão da primeira fase, trazendo melhor 
acessibilidade e mais qualidade para a 
mobilidade urbana da região central
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Polícia Militar fl agra QG do tráfi co de droga 
e prende dois no Bairro das Campinas

Ela está chegando... 
Os ipês floridos e tantas outras plantas forradas 

de flores dão notícia de que a primavera está 
chegando...

Oficialmente, segundo a astronomia, o equinócio – 
quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois 
hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a 
mesma duração (12 horas cada) –, será na tarde deste dia 
22 de setembro em todo o Hemisfério. 

A estação mais colorida do ano se estende até o dia 21 
de dezembro de 2021 – quanto tem início o verão. Antes, 
porém, nesta terça-feira (21) é comemorado o “Dia da 
Árvore”. A data é mais uma oportunidade para reflexões a 
respeito do desmatamento, além de ser um momento para 
reforçar a importância da conservação dos nossos recursos 
naturais. 

Ciente da importância da preservação dos recursos 
naturais, a Prefeitura de Pindamonhangaba celebra o “Dia 
da árvore” e o início da Primavera com um cronograma de 
ações que visam a deixar a cidade mais arborizada e com 
melhor paisagismo. 

Coordenado pela secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
o trabalho pretende superar a marca de plantio de 1.000 
mudas de árvores até o fim deste ano: atualmente, 800 
árvores foram plantadas em diversas regiões do município.

A proposta primordial desta iniciativa é proporcionar 
melhor disponibilidade de abrigo e alimento à fauna; 
estabilidade microclimática; conservação e preservação da 
diversidade da flora nativa; redução da poluição sonora; 
proteção dos corpos d’água; melhorar a qualidade do ar, 
além do embelezamento da cidade com suas formas, cores, 
flores e frutos e melhor bem-estar.

O município tem mais um motivo para comemorar 
esta data: Pindamonhangaba foi incluída no grupo de 
municípios paulistas classificados com a cor verde, por 
manterem entre 20% e 50% de vegetação nativa em seu 
território. Segundo o Índice Florestal de 2020 (da secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente Estadual) Pinda 
aumentou em mais de 4 mil hectares sua cobertura vegetal 
nativa, ampliando em 22%. Parabéns a todos os envolvidos 
em uma causa tão nobre quanto esta: o cuidado com os 
recursos naturais!  

Moradores do Bela Vista e Vila Verde são benefi ciados 
com castração gratuita para seus animais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba abriu inscrições para 
a castração gratuita para cães 
e gatos de moradores dos bair-
ros Bela Vista e Vila Verde, por 
meio do programa executado 
pelo Centro de Proteção e Aten-
dimento Animal (Cepatas).

As inscrições para a castra-
ção acontecem nesta quarta-fei-
ra (22), a partir das 9 horas, no 
Centro Comunitário do Jardim 
Bela Vista. A ação beneficiará 
100 animais, preferencialmente 
as fêmeas e com limite de dois 
animais por residência. 

Esta será a décima primei-
ra etapa do programa, que já 
beneficiou diversos bairros da 
região do Ribeirão Grande, Bon-
sucesso, Goiabal, Bem Viver, 
Castolira, Vila São Benedito, 
Terra dos Ipês, Jardim Resen-
de, Mombaça, Morumbi, Pasin, 
Vale das Acácias, área central 
de Moreira César e todos os 

bairros da Zona Leste (Cidade 
Nova e adjacências)

“O programa teve início em 
dezembro de 2020 e cada etapa 
contempla a castração de 100 
ou 200 animais. Estamos atin-
gindo a marca de 1.000 animais 
já castrados. Precisamos da 
consciência dos tutores em rea-
lizar a inscrição e depois levar 
seu animal, pois a castração evi-
ta crias indesejáveis e diminui o 
abandono”, afirmou a veteriná-
ria e responsável pelo Cepatas, 
Fernanda Mussi.

Para se inscrever o interessa-
do deve apresentar: CPF, com-
provante de endereço e cartão 
do Cadastro Único, pois será 
dada prioridade para famílias 
de baixa renda. Serão atendi-
dos dois animais por residência 
e no momento da inscrição, o tu-
tor do animal receberá o dia, ho-
rário e cuidados pré-cirúrgicos.

Todos os animais castrados 

pelo programa da Prefeitura 
receberão um micro-circuito 
eletrônico, de tamanho aproxi-
mado a um grão de arroz, sendo 
assim possível implantá-lo sob a 
pele. O microchip para animais 

contém um código exclusivo e 
inalterável que transmite infor-
mações específicas.

A castração previne doen-
ças, diminui a agitação, reduz 
a agressividade, acaba com 

cios e gestações indesejadas e 
prolonga a vida. Mesmo que o 
animal não saia pra rua e só 
fique dentro de casa a castra-
ção faz um bem enorme para 
a saúde dele.

Equipes da Polícia Militar re-
alizaram, na última sexta-feira 
(17), por volta das 17 horas, a 
prisão de dois rapazes e a apre-
ensão de 12,5 quilos de entorpe-
centes no bairro das Campinas. 
A ação foi possível graças a uma 
denúncia anônima, informando 
que um motorista de aplicativo 
estaria fazendo o transporte da 
droga. 

De acordo com a PM, duran-
te o deslocamento das equipes, 
o rapaz foi localizado nas pro-
ximidades da rodovia Presiden-
te Dutra, onde foi abordado e, 
após a averiguação, foi locali-
zada em posse do motorista, a 
quantia de R$ 1.300 em espécie 
e no interior do seu veículo fo-
ram localizados:  certa quanti-
dade de crack, maconha, cocaí-
na e aparelhos celulares.

Ainda segundo a polícia, 
após ser indagado sobre a pro-
cedência do material ilícito, ele 
informou ser de um morador 
no bairro das Campinas e que 
apenas estaria levando o en-
torpecente para o município de 
Campos do Jordão. 

A PM dirigiu-se à residência 
informada, sendo constatado 
que o imóvel servia como labo-
ratório e QG para o tráfico de 
entorpecente.

Sobre o muro, imediatamen-

te os policiais observaram um 
rapaz no interior da casa rea-
lizando o embalo das pedras 
de crack. Diante da situação de 
flagrante foi dada a voz de pri-
são ao rapaz e durante a averi-
guação na residência foram lo-
calizados: aparelhos celulares, 
dinheiro em espécie, quantida-
des de crack, maconha, cocaína, 
cadernos de anotações, balança 
digital e uma máquina mecâni-
ca de prensa.

Ao fim da ocorrência, a PM 
contabilizou a apreensão de: 

um veículo Ford Ka, quatro apa-
relhos celulares, 8,2 quilos de 
maconha, 3,25 quilos de crak, 
1,05 quilo de cocaína, uma má-
quina de prensa, 40 mil eppen-
dorfs vazios, 436 eppendorfs 
cheios, uma balança digital, R$ 
1.883,00 em espécie e cadernos 
de anotações do tráfico.

Eles foram identificados: um 
tem 28 anos e outro, 40 anos. Os 
dois foram presos em flagran-
te delito por tráfico de drogas 
e permanecem à disposição da 
Justiça.

Divulgação

Divulgação

Pinda realiza treinamento para uso de 
pistola elétrica com agentes da GCM

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Segurança Pública, re-
alizou um curso de capacitação, 
dia 20 de setembro, para o uso 
adequado de pistola elétrica – 
uma das espécies de arma uti-
lizada pela GCM (Guarda Civil 
Metropolitana) em defesa da 
sociedade.

O curso foi realizado em 
duas etapas. Primeiro os guar-
das assistiram a uma aula teóri-

ca, e posteriormente realizaram 
uma aula prática, com o uso e 
disparos das armas elétricas.

“Nós agradecemos a Guarda 
Civil Municipal de São José dos 
Campos por ter efetuado o trei-
namento. Essa é uma parceria 
que nós temos e em breve tere-
mos mais capacitações com nos-
sos GCMs”, disse o secretário de 
Segurança Pública, Fabrício Pe-
reira.

Ele ressaltou o uso dos equi-

pamentos para coibir a violên-
cia. “A arma eletrônica é mais 
um recurso da gestão Isael Do-
mingues para combater a vio-
lência – garantindo proteção 
aos nossos agentes e a toda 
população. O constante in-
vestimento em tecnologia e a 
capacitação profissional nos 
permitem estarmos prontos 
para impedir atos criminosos 
na cidade”, assegurou o secre-
tário.

Divulgação

Combate à violência: investi r em tecnologia e capacitação profi ssional  garante proteção aos agentes e a 
toda população



Tribuna do NortePindamonhangaba, 21 de setembro de 2021 3

cidade

Pindamonhangaba comemora 
“Dia da Árvore” e início da 
Primavera com mais verde

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está comemorando 
o Dia da Árvore nesta terça-fei-
ra (21) e o início da Primave-
ra nesta quarta-feira (22) com 
cronograma de ações que dei-
xam a cidade mais arborizada e 
com melhor paisagismo. O traba-
lho vem sendo coordenado pela 
Secretaria de Meio Ambiente, que 
pretende ao longo de 2021 superar 
a marca de plantio de 1.000 mudas 
de árvores.

Até o presente momento, 
800 árvores foram plantadas 
em regiões como toda extensão 
do Anel Viário, córrego Campos 
Maia, rotatórias em diversos 
bairros e em praças públicas 
como do residencial Lessa, Mo-
rumbi, Ouro Verde, Araretama 
e bairros do Distrito de Morei-
ra César. Está programado para 
os próximos dias o plantio de 
250 mudas para a região cen-
tral, do Bosque da Princesa e 
Av. NS Perpétuo Socorro. Atual-
mente, o município vem plan-
tando mudas de pata de vaca, 
pau brasil, mirindiba, palmeira 
imperial, aldrago, entre outras.

Com essas ações, o municí-
pio proporciona melhor dispo-
nibilidade de abrigo e alimento 
à fauna, estabilidade microcli-
mática, conservação e preserva-
ção da diversidade da flora nati-
va, redução da poluição sonora, 
proteção dos corpos d’água, me-
lhora a qualidade do ar além do 
embelezamento da cidade com 
suas formas, cores, flores e fru-
tos e melhor bem estar.

Outro trabalho importante 
que vem sendo realizado é a 
melhoria do paisagismo em ro-
tatórias, espaços e equipamen-
tos públicos que contribui para 
o bem estar físico e mental, 
caracterizado pela harmonia 
de uma paisagem equilibrada, 
saudável e bela. “O ambiente 

Pinda lança E-Tributo para 
cadastro digital de IPTU e 
taxas imobiliárias

Rua dos Andradas recebe pavimentação 
em trecho ampliado nesta quarta-feira

A segunda fase das obras 
de ampliação da calçada e ur-
banização da Rua dos Andra-
das, na região central de Pin-
damonhangaba, chega ao fim 
com os serviços de pavimen-
tação asfáltica, que acontece-
rão nesta quarta-feira (22). 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Governo e Serviços 
Públicos, executou nesta se-
gunda-feira (20) o trabalho 
preliminar de preparação da 
base.

Com a ação a Prefeitura 

cumpre o cronograma as-
sumido com comerciantes e 
proprietário dos imóveis, de 
que as obras seriam finaliza-
das neste mês de setembro. As 
intervenções na rua tiveram 
início em 14 de junho deste 
ano e nos últimos três meses 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou a plata-
forma E-Tributo – um meio 
eletrônico para cadastro de 
IPTU e outras taxas imobiliá-
rias (ISS Fixo e Taxas de Lo-
calização e Funcionamento), 
que estarão disponíveis pela 
internet para todos os contri-
buintes. 

A primeira etapa é o con-
tribuinte atualizar cadastro 
para receber eletronicamen-
te seu tributo, pois no ano de 
2022 não haverá a entrega de 
carnês impressos. A iniciati-
va é mais um passo na obten-
ção de uma Cidade Inteligen-
te - com medidas eficientes e 
que oferecem comodidade a 
todas as pessoas.

O cadastro pode ser feito 
pelo link https://siapegov.pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
pmpinda/websis/siapegov/
arrecadacao/recad/recad_
pessoa.php .

A ação proporciona facili-
dade ao contribuinte e subs-
titui os carnês de papel por 
guias digitais, podendo ser 
acessadas a qualquer hora e 
lugar.

O diretor de Receitas e Fis-
calização Fazendária, Vicen-
te Corrêa, relatou que uma 
das dificuldades na entrega 
de carnês físicos são os ca-
dastros desatualizados, pois 
muitos contribuintes mudam 
de endereço e não atualizam 
os dados. “Com isso, milhares 
de carnês retomam à Prefei-
tura ou extraviam no proces-
so de entrega. Ainda existem 
endereços incompletos e ou-
tras questões que interferem 
na entrega de carnês e guias”.

Vicente Corrêa explicou 
que eletronicamente o con-
tribuinte também não corre 
o risco de ficar sem carnês ou 
boletos. “Temos muitos pedi-

dos de impressão de segunda 
via, porque algumas pesso-
as perdem boletos e carnês. 
Pelo E-Tributo, tudo estará 
acessível às pessoas 24 horas 
por dia, os sete dias da sema-
na”.

O secretário Adjunto de 
Administração e responsável 
por TI da Prefeitura, Danilo 
Velloso, disse que o lança-
mento em setembro é estra-
tégico porque permite tempo 
para o município fazer a di-
vulgação e as pessoas se habi-
tuarem com o conceito. “Tem 
mais de 3 meses antes da vi-
rada do ano. Neste período as 
pessoas podem se cadastrar e 
se acostumar com a platafor-
ma ainda em 2021. Vale res-
saltar que cada taxa tem uma 
data específica. O IPTU por 
exemplo só terá vencimento 
em março – proporcionando 
ainda mais tempo ao contri-
buinte. E independente da 
data em que a pessoa fizer o 
cadastro, 2021 ou mesmo em 
2022, ela conseguirá acesso 
pleno”.Ele destacou os canais 
lançados pela Prefeitura para 
esclarecimentos de dúvidas, 
que podem ser pelo telefone 
(12) 3644-6000, pela internet 
: https://pindamonhangaba.
1doc.com.br/atendimento ou 
por agendamento para aten-
dimento físico na Prefeitura 
ou Subprefeitura de Moreira 
César http://cedah.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br/cedah/
app/agenda-cadastro.Quem 
tiver dúvidas pode acessar o 
site da Prefeitura, clicar na 
aba ‘Portais’ e em seguida 
Tributo Digital, onde haverá 
mais detalhes sobre a inicia-
tiva, além de perguntas e res-
postas, ou clicar diretamente 
no link https://pindamonhan-
gaba.sp.gov.br/portais/tribu-
to-digital.

foram executados os serviços 
de demolição da calçada an-
tiga, remoção do antigo piso 
asfáltico, adequação do siste-
ma de drenagem, execução 
do passeio, assentamento de 
guia e do novo piso hidráuli-
co e agora a conclusão com o 
novo pavimento asfáltico. Na 
sequência, o Departamento 
de Trânsito executará a pintu-
ra de sinalização de trânsito.

Com essa melhoria, o tre-
cho entre a esquina com a rua 
Dep. Claro César (Boticário) e 
a esquina com a rua Cel. Fer-
nando Prestes (Portal da Es-
fiha) recebe o mesmo padrão 
da primeira fase, realizada 
entre o Banco Itaú e a lojas Te-
ddy, trazendo o alargamento 
da calçada, melhor acessibili-
dade e mais qualidade para a 
mobilidade urbana da região 
central.

Esta melhoria faz parte do 
programa de revitalização da 
região central foi executada 
graças à participação comu-
nitária, sem custos para os co-
fres públicos, assim como as 
obras de revitalização do Cen-
tro Comercial 10 de Julho, que 
foi totalmente remodelado.

A empresa responsável 
pelo financiamento da obra 
foi o Laboratório Ecolyzer 
Ltda, que contratou a Tinoco 
Engenharia para a execução 
do projeto, totalizando um in-
vestimento no valor estimado 
de R$ 370.000,00.

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, Mar-
cela Franco, “melhorias na 
infraestrutura como essa, 
trazem uma completa requa-
lificação do espaço urbano, 
garantindo segurança e aces-
sibilidade aos pedestres”.

O prefeito Isael Domingues 
demonstrou satisfação com 
a melhoria realizada e frisou 
que o benefício está sendo re-
alizado sem custos para o po-
der público e comerciantes.

“Tínhamos uma situação 
muito triste em que o espaço 
da calçada dessa rua não per-
mitia a passagem de uma ca-
deira de rodas. Agora nossos 
comerciantes ganham um es-
paço revitalizado, valorizan-
do seus imóveis e a população 
mais conforto para fazer suas 
compras e passear pela região 
central”, afirmou o prefeito 
Isael.

paisagista cumpre o seu papel 
ecológico proporcionando ao 
indivíduo vários benefícios, 
através da interação natureza e 
ser humano”, afirmou o asses-
sor da secretaria, Fred Gama.

Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Maria Eduarda 
San Martin, as árvores desem-
penham um papel muito im-
portante na melhoria da qua-
lidade de vida da população e 
do meio ambiente. “Nossa Se-
cretaria realizou um trabalho 
de planejamento dos locais e 
espécies que estão sendo utili-
zadas para que o plantio seja 
realmente efetivo, propiciando 
a amenização de aspectos am-
bientais adversos, e levando 
em consideração os aspectos 
ecológico, histórico, cultural, 
social, estético e paisagístico”, 
ressaltou.

Marca histórica
Um fato positivo a come-

morar neste ano pelo municí-
pio foi a inclusão de Pinda no 
grupo de municípios paulistas 
classificados com a cor verde 
por manterem entre 20% e 
50% de vegetação nativa em 
seu território. Segundo o Índi-

ce Florestal de 2020, realizado 
pela Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente do Esta-
do de São Paulo, Pinda aumen-
tou em mais de 4 mil hectares 
sua cobertura vegetal nativa, 
ampliando em 22%. Em 2010, o 
percentual em relação à super-
fície era de 25,3% e no ultimo 
ano, a Secretaria de Meio Am-
biente do Estado registrou que 
esse percentual foi para 30,9%.

Capacitação
A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente vem ao mesmo 
realizando a capacitação dos 
seus servidores que executam 
a manutenção em árvores e 
cuidam dos jardins da cidade. 

A capacitação está sendo re-
alizada de forma prática e em 
campo, sendo abordado temas 
como serviço de jardineiro, 
corte de grama, manutenção de 
jardins, poda de árvores e téc-
nicas de plantio, marcação do 
terreno e abertura de berços, 
solo do jardim e técnicas de 
correção de acidez e adubação 
de plantio, implantação de gra-
mados e controle de invasoras, 
irrigação e controle de pragas e 
de doenças.

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 21 de setembro de 20214
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Segue errata de publicação em inteiro teor do: 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA AS 
VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 

 

O Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 4966/2009 e alterado pela Lei 

nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, resolve homologar o presente edital para o processo 

eleitoral 2021: 

1. DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

1.1 O CMC de Pindamonhangaba é formado por 16 (dezesseis) membros titulares, sendo 8 (oito) 

representantes da Sociedade Civil, eleitos na forma deste Edital, e 8 (oito) do Poder Público 

Municipal, que serão indicados por Secretarias Municipais;  

1.2  Para cada membro titular haverá um membro suplente, que o deverá substituir em seus 

impedimentos temporários e o sucederá em caso de vacância do cargo;  

1.3 O mandato dos Conselheiros terá a duração de dois anos, com direito a uma única 

recondução;  

1.4 Os representantes da Sociedade Civil não poderão ser inscrever para a vaga se ocuparem 

cargos de confiança ou em comissão na Administração Pública Municipal, Estadual ou 

Federal até o dia da eleição;  

1.5 Os Conselheiros não serão remunerados no exercício de suas funções, consideradas de 

relevante interesse público para o município;  

2. DO CANDIDATO A CONSELHEIRO 

2.1 Poderá se inscrever para participar do Processo Eleitoral na condição de candidato a 

Conselheiro, qualquer munícipe, vinculado a entidades, movimentos, grupos e espaços 

ligados ao segmento cultural do Município de Pindamonhangaba, das seguintes áreas:  

- 01 (um) representante de Artes Cênicas;  

- 01 (um) representante de Artes Visuais/Audiovisual;  

- 01 (um) representante de Artesanato;  

- 01 (um) representante de Cultura Popular;  

- 01 (um) representante de Dança;  

- 01 (um) representante de Literatura;  

- 01 (um) representante de Música;  

- 01 (um) representante da Cultura Afro-Brasileira. 

 
 

   24/10/2017 a 24/10/2019 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

2.2 O fazedor de arte e cultura residente em Pindamonhangaba, inscrito e deferido no Cadastro 

Municipal de Cultura de 2020 ou que comprove atuação nos dois últimos anos na área do 

respectivo segmento que pretenda concorrer, também poderá participar do processo. 

2.3 O participante só poderá concorrer por um único segmento cultural do Conselho. 

3. DOS IMPEDIMENTOS 

3.1 Ficam impedidos de participar do processo: 

a) Pessoas, movimentos ou entidade que não residam ou tenham sede no município de 

Pindamonhangaba. 

b) Pessoas que tenham sido destituídas, tenham desistido ou se ausentado sem justificativa, 

do CMC no último mandato. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas de 16/09 a 06/10, por meio de formulário online 

disponível no site da prefeitura de Pindamonhangaba, na área da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo. 

4.2 O formulário deve ser preenchido com dados pessoais, o segmento que pretende concorrer, 

um resumo de sua atuação na área cultural e alguma forma de comprovação. 

4.3 As pessoas que tenham dificuldade de acesso à internet, poderão solicitar ajuda no 

Departamento de Cultura para realizar sua inscrição. 

5. DO PROCESSO ELEITORAL  

5.1 A lista de candidatos deferidos e indeferidos será publicada no dia 13 de outubro de 2021, 

no Jornal Tribuna do Norte; 

5.2 O prazo para recurso será de 13 a 15 de outubro, devendo ser dirigido a Comissão Eleitoral, 

por escrito, de modo justificado e instruído com devido conjunto probatório; não será 

admitido recurso verbal, não podendo haver candidatura após a publicação da lista de 

candidatos. 

5.3 No dia 19 de outubro será publicada a lista de todos os candidatos finais, com o resumo de 

sua atuação, o segmento em que concorre e foto (caso haja). 

5.4 A eleição ocorrerá no dia 26 de outubro, às 19h, com tolerância máxima de 10 minutos, pela 

plataforma google meet, por link a ser disponibilizado por publicação na Tribuna do Norte.  

5.5 Cada eleitor deve entrar com uma única conta e deve se apresentar por imagem e áudio.  
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5.6 O eleitor escolherá apenas um candidato por segmento. 

5.7 Concluída a votação, a Comissão Eleitoral procederá imediatamente à apuração;  

5.8 Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos mais votados e serão 

suplentes aqueles cuja votação ficar mais próxima dos eleitos como titulares;  

5.9 Em caso de empate, será escolhido o candidato que tiver maior tempo de atuação no 

respectivo segmento em que concorre; persistindo o empate, será escolhido o candidato de 

maior faixa etária;  

5.10 Em caso de remanescência de cadeira de algum segmento, essa será preenchida por 

uma nova escolha, após apuração de todos os demais segmentos, entre candidatos 

remanescentes de cadeiras já ocupadas. 

5.11 Os eleitos da Sociedade Civil tomarão posse após nomeação, por meio de publicação 

em Portaria do Prefeito, em conjunto com representantes indicados do Poder Público 

Municipal. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial Eleitoral, que conforme resolução 

CMC 02/2021 é composta pelos seguintes conselheiros: 

- Gislene Alves 

- Mauro Moraes 

- Renan Teixeira 

6.2 Contato e informações pelo telefone (12) 3642-1080 ou pelo e-mail 

cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 

7. DATAS E PRAZOS: 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  DE 17/09 A 06/10 

PUBLICAÇÃO DOS DEFERIDOS/INDEFERIDOS DIA 13 DE OUTUBRO 

PERIODO PARA RECURSO DE 13/10 A 15/10 

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL E DO LINK PARA A ELEIÇÃO DE 19 DE OUTUBRO 

ELEIÇÃO DIA 26 DE OUTUBRO 

 
 

Wagner Eduardo Conceição Souza 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

CONSELHO GESTOR
PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DO TRABIJU

CONVOCAÇÃO
 – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Conselho Gestor do Parque Natural 
TRABIJU

Ficam os Senhores Conselheiros 
Titulares e Suplentes do Conselho 
Gestor do Parque Natural Municipal 
do TRABIJU - CGPNMT, convocados 
a participarem e toda a população 
convidada a participar da “4ª Reunião 
Ordinária de 2021”, a ser realizada em 
data e local abaixo, para interação e 
discussão da pauta a seguir:

01 – Chamada;

02 - Aprovação da Ata anterior;

03 - Informes;

04 – Apreciação do Regimento Interno 
do Conselho;

05 – Parecer da regularização 
Fundiária;

06 - Relatório das câmaras técnicas;

07 - Relatório bimestral de ocorrência;

08 - Plano de Visitação

09 - Defi nições do curso de 
nivelamento;

CONSIDERANDO que no âmbito 
nacional várias leis, decretos e outras 
normas que foram promulgadas 
para o enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (covid-19), 
a reunião será realizada online, 
conforme dados abaixo:

Data: 30/09/2021 (quinta-feira)

Horário: Primeira chamada: 15:00h / 

Segunda chamada: 15:15h

Local: Sala Virtual do Aplicativo Meet 
Google (gratuito)

LINK: meet.google.com/nme-rqqe-hft

Pindamonhangaba, 20 de Setembro 
de 2021.

RAFAEL RIBEIRO 
CAVALCANTE DE SOUZA  

Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - COMUS

CONVOCAÇÃO – 
40ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Conselho Municipal de Saúde
Ficam os Senhores Conselheiros 
Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal de Saúde (COMUS), 
convocados a comparecer e toda a 
população convidada a participar da 
“40ª Reunião Ordinária de 2021”, a 
ser realizada de forma presencial no 
auditório da prefeitura para interação e 
discussão da pauta a seguir:
01 –Aprovação da Ata da 39º Reunião 
Ordinária;
02 –Relatório da Comissão de 
Finanças;
03 – Relatório da Comissão de 
Controle Social;
04 – Outros Relatórios;
Informes:
1.
2.
3.
Data: 28/09/2021 (Terça-Feira)

Horário: Primeira chamada: 18:30h / 
Segunda chamada: 19:00h

Endereço: Av. Nossa Sra. do 
Bonsucesso, 1400 - Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba - SP, 12420-010

Pindamonhangaba, 20 de Setembro 
de 2021.

THIAGO DA SILVA
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO – 12ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2021

Ficam as senhoras conselheiras, 
senhores conselheiros titulares e 
suplentes, do Conselho Municipal 
de Assistência Social, convocados 
a participarem,e entidades, 
trabalhadores, usuários e demais 
representantes da sociedade 
civil convidados a participarem, 
na data abaixo, da “12ª Reunião 
Extraordinária de 2021”, cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta:

-Aditamento das Parcerias 2022 – 
Secretaria de Assistência Social;

Dia: 22/09/2021 (quarta-feira)

Horário:  8h30 (oito horas e trinta 
minutos) 

Local: Reunião online – acesso 
pela plataforma virtual Google 
Meet

Link da videochamada: https://
meet.google.com/qrj-dxmt-zwa

Ou disque: (BR) +55 11 4949-
9660 PIN: 297 037 091#
Outros números de telefone: 
h t t p s : / / t e l . m e e t / q r j - d x m t -
zwa?pin=3859853820444

Diego Matheus Araujo de 
Oliveira -  Presidente do CMAS 

– Gestão 2020/2022

Lembrando aos conselheiros 
que não puderem participar 
(sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes 
e justifi quem sua falta através dos 
emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.
sp.gov.br       ou 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, 
centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classifi cação, munidos da seguinte documentação, em original 
e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de 
Casamento;
07 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital 
do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital 
do concurso;

10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e dependentes (se 
houver);
15 - Caderneta de Vacinação - fi lhos de 0 a 5 anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - fi lhos de 6 a 14 anos (se 
houver).

ENFERMEIRO

Dia 28/09/2021 às 10h00

2º PAULA MACIEL ARANTES

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

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 ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 148/2021 (PMP 7417/2021)
Para “aquisição de matéria prima para 
confecção de fraldas infantis descartáveis”, 
com recebimento dos envelopes até dia 
04/10/2021, às 08h e início dos lances às 09h.  

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.  

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 106/2021 (PMP 5359/2021) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de camisetas, 
uniformes e fardas para a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, pelo período de 12 
meses”, para análise das impugnações 
interpostas. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 104/2021 (PMP 5328/2021) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, declarou, em 16/09/2021, 

fracassada a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos
motociclísticos, em manutenções preventivas e 
corretivas para as motocicletas pertencentes à 
frota ofi cial da prefeitura de Pindamonhangaba”. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 
PREÇOS N° 117/2021 (PMP 5810/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em confecção 
de letras caixa em PVC, letras caixa em aço 
galvanizado, placas em aço inox, placas 
em PS, placas em ACM, com estruturas, 
adesivos, com e sem instalação, conforme 
descrição, dentro do perímetro da cidade de 
Pindamonhangaba”, foram fi rmadas as atas de 
registro de preço: 

Ata de registro 334/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo Ribeiro 
Martuscelli, e pela contratada, empresa DNA Signs Obras e Serviços Eireli, o Sr Daniel Rios Fonseca: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

4 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 50CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

59,00 300

5 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 60CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

76,00 300

7 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, 30CM DE ALTURA, 50MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

168,00 300

Ata de registro 335/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo Ribeiro 
Martuscelli, e pela contratada, empresa House Comunicação Eireli, a Sra Daniela Cristina Papetti Gmeiner: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

1 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 20CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

27,00 300

2 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 30CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

31,00 300

6 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 70CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

312,00 300

11 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE PS (POLIESTIRENO), 1MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO DE 
PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

96,03 300

12 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE PS (POLIESTIRENO), 2MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO DE 
PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

108,90 300

13 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE PS (POLIESTIRENO), 3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO DE 
PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

148,50 300

14 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE PS (POLIESTIRENO), 3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO DE 
PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO E ENTREGA.

135,00 300

17 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE ACM (ALUMINIIO COMPOSTO), 3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO 
DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

284,13 300

21 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADESIVO VINIL PERFURADO, DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO, PRODUÇÃO, 
ENTREGA E INSTALAÇÃO.

58,00 250

22 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADESIVO VINIL, DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO 
NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. PRODUÇÃO, 
ENTREGA E INSTALAÇÃO.

53,00 200

23 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADESIVO VINIL BLACKOUT, DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

53,00 300

Ata de registro de preço 336/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo 
Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, empresa J Aparecida Mariano Agenciamento ME, a Sra Janaína Aparecida Mariano: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

3 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM PVC EXPANDIDO, 40CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

58,00 300

15 UND

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE AÇO INOX, 60CM X 40CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LETRAS E 
BRASÕES COLORIDOS, COM BOTÕES MÉDIOS DE ACABAMENTO E PARAFUSOS. 
PRODUÇÃO E ENTREGA

750,00 100

16 UND

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE AÇO INOX, 30CM X 20CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LETRAS E 
BRASÕES COLORIDOS, COM BOTÕES MÉDIOS DE ACABAMENTO E PARAFUSOS. 
PRODUÇÃO E ENTREGA

700,00 50

Ata de registro de preço 337/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo Ribeiro 
Martuscelli, e pela contratada, empresa JTCM Comércio e Serviços Ltda ME, o Sr Marcelo Barbosa da Silva: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO V A L O R 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

20 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLACA DE ACM (ALUMINIIO COMPOSTO), 
3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA 
PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM 
LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA, ESTRUTURADA EM METALON, 40MMX40MM, COM 
SOLDAGEM EM TODA A ESTRUTURA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA 
AUTOMOTIVA, DEVERÁ SER FIXADA NA PLACA FITA VHB DE BOA QUALIDADE E 
SELANTE P.U. COM POSTES DE SUSTENTAÇÃO, SENDO QUE TODAS AS PLACAS 
DEVERÃO SER INSTALADAS COM FUNDAÇÃO, SAPATA E CONCRETAGEM POR 
CONTA DA CONTRATADA, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA ADMINISTRAÇÃO. 
PARA INSTALAÇÃO DEVERÃO SER PREVISTOS POSTES DE SUSTENTAÇÃO EM 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS TECNICAMENTE DIMENSIONADOS PARA CADA 
TAMANHO ESPECÍFICO DE PLACA, CONFORME A SEGUIR: - PLACAS COM ÁREA 
MENOR IGUAL A 3M2: POSTES EM TUBOS RETANGULARES 60MMX60MM, COM 
3MM DE ESPESSURA;  PLACAS COM ÁREA MAIOR QUE 3M2 E MENOR IGUAL A 
6M2:  2 (DOIS) POSTES EM TUBOS RETANGULARES 70MMX70MM, COM 3MM 
DE ESPESSURA; -PLACAS COM ÁREA MAIOR QUE 6M2 E MENOR QUE 8M2: 
2 (DOIS) POSTES EM TUBOS RETANGULARES 100MMX100MM, COM 3MM DE 
ESPESSURA; -PLACAS COM ÁREA MAIOR QUE 8M2: 3 (TRÊS) POSTES EM TUBOS 
RETANGULARES 150MMX150MM, COM 4MM DE ESPESSURA;

830,00 300

Ata de registro de preço 338/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo 
Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, empresa Luzia Gorete Quirino Guaratinguetá EPP, a Sra Luzia Gorete Quirino: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

8 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, 50CM DE ALTURA, 50MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

290,00 300

9 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, 70CM DE ALTURA, 50MM DE ESPESSURA, 
COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO.

380,00 300

Ata de registro de preço 339/2021, de 31/08/2021, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Marcelo 
Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, empresa TS Oliveira Publicidade EPP, o Sr Thiago Schiavinato Oliveira: 

ITEM UNID. DE 
MEDIDA DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$)
CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

10 UND
004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BRASÃO DA CIDADE COLORIDO EM INOX, 30 CM DE ALTURA, 20MM DE ESPESSURA, 
GRAVADO EMBAIXO RELEVO. PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO

780,00 100

18 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE ACM (ALUMINIIO COMPOSTO), 3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO 
DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM 
ALTA DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA. 
PRODUÇÃO E ENTREGA.

177,00 300

19 M2

004.014
SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PLACA DE ACM (ALUMINIIO COMPOSTO), 3MM DE ESPESSURA, COM APLICAÇÃO 
DE PELÍCULA VINÍLICA ADESIVA DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSÃO EM 
ALTA DEFINIÇÃO NO MÍNIMO DE 1400DPI, COM LAMINAÇÃO BRILHO OU FOSCA, 
ESTRUTURADA EM METALON, 20MMX20MM, COM SOLDAGEM EM TODA A 
ESTRUTURA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA AUTOMOTIVA, DEVERÁ 
SER FIXADA NA PLACA FITA VHB DE BOA QUALIDADE E SELANTE P.U. PRODUÇÃO, 
ENTREGA E INSTALAÇÃO.

293,00 300

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 (PMP 6259/2021) 
Foi fi rmada a ata de registro de preço 342/2021, de 14/09/2021, para “aquisição de pisos táteis (alerta e direcional) de concreto para serem 
fi xados em diversos locais (para a acessibilidade de portadores de defi ciência)”, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestor do contrato o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, e pela contratada, empresa Amazonas Artefatos de Cimento Eireli, o Sr Henrique 
Ogassawara de Araujo: 

ITEM UNID.
DE MEDIDA DESCRIÇÃO MARCA

VALOR UNITÁRIO 
(R$)

CONSUMO 
ESTIMADO ANUAL

1 PC 1.013.001.021524
PISO TATIL; ALERTA DE CONCRETO MOSAICOS AMAZONAS 4,70 20.000

2 PC 1.013.001.021525
PISO TÁTIL; DIRECIONAL DE CONCRETO MOSAICOS AMAZONAS 3,69 20.000
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Divulgação

Cidade registra 1 óbito, 49 casos 
novos, 61 recuperados de Covid-19

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba trouxe, nests segunda-
feira (20), 1 óbito confi rmado 
(Parque São Domingos).  A Pre-
feitura lamenta a morte e se so-
lidariza com os familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 49 casos novos e 61 recupera-
dos. No total, 19.237 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 

Covid-19: confi ra locais, horários 
e públicos para primeira, segunda 
e terceira dose na terça-feira

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba recebeu diver-
sos equipamentos para trans-
formar uma ambulância básica 
em ambulância UTI. A doação 
dos produtos foi realizada dia 
16 de setembro pela empresa 
Gerdau.

Os itens doados foram um 
cardioversor ECG com desfi bri-
lador, um monitor RD12 e seis 
oxímetros portáteis de baixa 
perfusão – totalizando R$ 58 mil 
em equipamentos médicos/hos-
pitalares.

A secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, disse que a 
doação contribui de forma sig-
nifi cativa com a saúde de Pin-

Pinda recebe doação da Gerdau para 
equipar ambulância UTI

damonhangaba. “Iniciativa 
fundamental, que nos permite 
equipar uma ambulância bási-
ca com equipamentos para UTI 
e, com isso, nos dá mais uma 
possibilidade de transportar pa-
cientes em estado grave dentro 
do município e também para 
transferências que venham a 
ser necessárias”, agradeceu.

O prefeito Isael Domingues 
comemorou a doação. “A Ger-
dau é uma grande parceira de 
Pindamonhangaba. Uma em-
presa fundamental na geração 
de empregos e desenvolvimen-
to da cidade, bem como na par-
ceria para ações e projetos na 
área da saúde, educação, social, 

esporte, cultura e tantas outras. 
Temos muito orgulho de ter-
mos a Gerdau em nossa cidade 
e fi rmamos mais essa parceria. 
Agradeço a Gerdau pelo ges-
to humanitário, que auxilia de 
forma incrível nos serviços de 
saúde de Pindamonhangaba”, 
fi nalizou o prefeito.

A Secretaria de Saúde, por 
meio do Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas e Complementa-
res), lançou dia 15 de setembro 
a cartilha Cozinha Saudável, 
resultado do programa “Rosa” 
(Roda de Saberes em Alimenta-
ção Saudável) - criado em 2017 
em parceria com a engenheira 
agrônoma Cristina de Castro - 
SAA/Apta.

A ideia para esta, que é a ter-
ceira cartilha, surgiu a partir de 
experiências para catalogar as 
receitas utilizadas ao longo dos 
anos de promoção de uma vida 
mais saudável. As duas primei-
ras cartilhas da Cozinha Saudá-
vel foram baseadas em temas 
sobre aproveitamento integral 
dos alimentos, como cascas, 
sementes, folhas, fl ores e talos. 
“Surgiu a necessidade de colo-
car essas plantas e receitas em 
uma cartilha para termos mate-
rial para distribuir e poder tra-
balhar de forma mais interativa 
e as pessoas levarem para casa 
e ter o material sempre à mão”, 
explicou a coordenadora das 
práticas de alimentação saudá-
vel do Cpic, Denize Napier Pe-
reira. “A Cozinha Saudável nas-
ceu para ensinar a população a 
consumir alimentos saudáveis, 
de baixo custo e alto valor nu-
tricional”, completou Denize.

A engenheira agrônoma 
Cristina de Castro - da SAA/
Apta – explicou que um dos 
trabalhos é orientar as plantas 
alimentícias não convencio-
nais de forma correta, desde o 
plantio, colheita, até o preparo. 
“Cada planta tem uma cultura 
própria. Por isso, o trabalho é 
bastante educativo, orientativo, 
para que a pessoa obtenha to-
das as informações necessárias. 
A cartilha é um grande passo 
para a instrução da população 
sobre plantas alimentícias não 
convencionais”.

A secretária de Saúde, Ana 

Cláudia Macedo, elogiou o tra-
balho da equipe do Cpic e a 
parceira com a SAA/Apta. “É 
uma iniciativa incrível, que 
mostra o valor nutricional dos 
alimentos e favorece a alimen-
tação saudável. A saúde públi-
ca só tem a ganhar com a dedi-
cação de vocês”.

A coordenadora do Cpic, Ti-
ciana Dantas da Gama Santana, 
agradeceu o suporte da Secreta-
ria de Saúde e informou que o 
órgão está aberto à população. 
“Os moradores podem nos pro-
curar para aprender e para par-
ticipar dos nossos encontros. 
Temos uma equipe empenhada 
em resgatar a cultura das plan-
tas alimentícias e todos os bene-
fícios para a saúde”.

O presidente da Câmara, ve-
reador José Carlos Gomes – Cal, 
enalteceu o trabalho da equipe 
do CPIC e afi rmou que a Câma-
ra de vereadores está à dispo-
sição para apoiar ainda mais 
ações do segmento. “Estamos 
trabalhando para proporcionar 
melhorias à saúde da popula-
ção. A ação de vocês é muito 
importante para as famílias de 
Pindamonhangaba e estamos 
prontos para ajudar no que for 
possível”.

Ao fi m da cerimônia de lan-
çamento, foram oferecidos di-
versos alimentos produzidos 
com plantas alimentícias não 
convencionais ao público.

Sobre a cartilha
A terceira cartilha possui 10 

plantas e várias receitas. “Mos-
tramos o valor nutricional e 
funcional dos alimentos, mui-
tas vezes desconhecidos pela 
população. É um trabalho mui-
to gratifi cante e resgata o uso 
das plantas não convencionais, 
proporcionando benefícios à 
população e ao meio ambien-
te”, completou Denize Napier 
Pereira.

Cartilha Cozinha Saudável 
traz receitas com 
plantas alimentícias não 
convencionais

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 13% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
204.207 (números atualizados 
até às 12h01 de 20 de setembro), 

sendo 124.886 
primeiras doses, 
74.255 segundas 
doses, 4.439 do-
ses  únicas e 627 
terceiras doses. 

A Secretaria 
de Saúde aler-
ta a população 
para que pro-
cure os Gripá-
rios em caso de 
sintomas de co-
vid-19 (Pronto-
Socorro e UPA 
Moreira César) 
para tratamen-
to imediato. 

49 Casos novos
Água Preta, Araretama, Arco 

Íris, Azeredo, Bem Viver, Bosque, 
Campinas, Castolira, Centro, Cíce-
ro Prado, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Feital, Galega, Jardim Carlo-
ta, Jardim Eloyna, Jardim Regina 
, Karina, Laerte Assunção, Liber-
dade, Mantiqueira, Maricá, Mom-
baça, Moreira César, Nova Espe-
rança, Padre Rodolfo, Parque das 
Palmeiras, Pasin, Portal dos Euca-
liptos, Ribeirão Grande, Santana, 
São Benedito , Terra dos Ipês, Tri-
ângulo, Vale das Acácias, Vila São 
Benedito, Vila Verde e Vista Alegre.

61 Recuperados
Água Preta, Alto Cardoso, An-

drade, Araretama, Azeredo, Boa 
Vista, Centro, Cidade Nova, Col-
méia, Crispim, Galega, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Jardim 
Regina, Laerte Assunção, Lessa, 
Mantiqueira, Mombaça, Ouro 
Verde, Pasin, Ribeirão Grande, 
Santana, São Judas Tadeu, Socor-
ro, Triângulo, Vale das Acácias e 
Vista Alegre.

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
vacinação contra Covid-19 
para a população nesta terça-
feira (21). Confi ra os locais, 
públicos e horário de imuni-
zação em cada um dos postos.

1ª dose: 12 a 17 anos, 
incluindo as gestantes 

e puérperas
Das 8 às 11 horas: Ciaf 

(Saúde da Mulher), UBS Ipê 2 
e PSF Cidade Nova

1ª dose: 18 anos ou mais 
(repescagem, retoma dia 

27 – segunda-feira)

2ª dose (conforme a 
carterinha)

Coronavac: Das 8 às 11 
Centro Dia do Idoso/Vila Rica, 
PSF Jardim Eloyna, PSF Vale 
das Acácias, PSF Campinas, 
PSF Cruz Grande, PSF Bonsu-
cesso e PSF Bela Vista

Pfi zer: Das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher), UBS Ipê II e PSF 
Cidade Nova

Das 13 às 16 horas: PSF 
Nova Esperança (Araretama) 
e UBS Vila Rica

AstraZeneca: Das 8 às 11 
horas: PSF Nova Esperança 
(Araretama)

Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas: Cisas (Moreira 
César)

Das 13 às 16 horas: PSF Jar-
dim Eloyna

3º dose: dose de reforço
Idosos de 80 anos ou mais 

(com esquema vacinal com-
pleto há 6 meses) e pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão (ter terminado o es-
quema vacinal há pelo menos 
28 dias - independente do tipo 
de vacina recebida)

Das 8 às 11 horas: Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), PSF 
Jardim Eloyna, PSF Vale das 
Acácias, PSF Campinas, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso 
e PSF Bela Vista

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solici-
tado àqueles que chegarem 
próximo ao horário de encer-
ramento que retornem outro 
dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vacina-
ção preenchido (disponibiliza-
do no site da Prefeitura). Ori-
ginais e cópias.

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o posto 
que irá tomar a próxima dose 
e pedir a segunda via. É ne-
cessário levar um documento 
com foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou a 
primeira dose.

- Grau de 
imunossupressão

- Indivíduos que possuam: 
I - Imunodefi ciência primá-
ria grave; II - Quimioterapia 
para câncer; III - Transplan-
tados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéti-
cas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; IV - Pesso-
as vivendo com HIV/Aids com 
CD4 < 200 cel/mm3; V - Uso de 
corticóides em doses ≥20 mg/
dia de prednisona, ou equiva-
lente, por ≥14 dias; VI - Uso de 
drogas modifi cadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes 
em terapia renal substitutiva 
(hemodiálise); VIII - Pacientes 
com doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reu-
matológicas, auto infl amató-
rias, doenças intestinais infl a-
matórias);

*Drogas modifi cadores de 
resposta imune consideradas 
para fi m de elegibilidade a 
dose adicional da vacina para 
pessoas imunossuprimidas 
(checar no informe técnico).

Covid-19: confi ra locais, horários 
e públicos para primeira, segunda 
e terceira dose na terça-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba mantém 
vacinação contra Covid-19 
para a população nesta terça-
feira (21). Confi ra os locais, 
públicos e horário de imuni-
zação em cada um dos postos.

1ª dose: 12 a 17 anos, 
incluindo as gestantes 

e puérperas
Das 8 às 11 horas: Ciaf 

(Saúde da Mulher), UBS Ipê 2 
e PSF Cidade Nova

1ª dose: 18 anos ou mais 
(repescagem, retoma dia 

27 – segunda-feira)

2ª dose (conforme a 
carterinha)

Coronavac: Das 8 às 11 
Centro Dia do Idoso/Vila Rica, 
PSF Jardim Eloyna, PSF Vale 
das Acácias, PSF Campinas, 
PSF Cruz Grande, PSF Bonsu-
cesso e PSF Bela Vista

Pfi zer: Das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher), UBS Ipê II e PSF 
Cidade Nova

Das 13 às 16 horas: PSF 
Nova Esperança (Araretama) 
e UBS Vila Rica

AstraZeneca: Das 8 às 11 
horas: PSF Nova Esperança 
(Araretama)

Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas: Cisas (Moreira 
César)

Das 13 às 16 horas: PSF Jar-
dim Eloyna

3º dose: dose de reforço
Idosos de 80 anos ou mais 

(com esquema vacinal com-
pleto há 6 meses) e pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão (ter terminado o es-
quema vacinal há pelo menos 
28 dias - independente do tipo 
de vacina recebida)

Das 8 às 11 horas: Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), PSF 
Jardim Eloyna, PSF Vale das 
Acácias, PSF Campinas, PSF 
Cruz Grande, PSF Bonsucesso 
e PSF Bela Vista

Atenção
- A Secretaria de Saúde in-

forma que os frascos de vaci-
na são multidoses e possuem 
validade de 6 até 8 horas após 
abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solici-
tado àqueles que chegarem 
próximo ao horário de encer-
ramento que retornem outro 
dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identifi cação 
(RG ou CPF), comprovante de 
endereço e o termo de vacina-
ção preenchido (disponibiliza-
do no site da Prefeitura). Ori-
ginais e cópias.

- Quem perdeu a cartei-
rinha de vacinação da Co-
vid-19, favor procurar o posto 
que irá tomar a próxima dose 
e pedir a segunda via. É ne-
cessário levar um documento 
com foto e preferencialmente 
informar o dia que tomou a 
primeira dose.

- Grau de 
imunossupressão

- Indivíduos que possuam: 
I - Imunodefi ciência primá-
ria grave; II - Quimioterapia 
para câncer; III - Transplan-
tados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéti-
cas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; IV - Pesso-
as vivendo com HIV/Aids com 
CD4 < 200 cel/mm3; V - Uso de 
corticóides em doses ≥20 mg/
dia de prednisona, ou equiva-
lente, por ≥14 dias; VI - Uso de 
drogas modifi cadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes 
em terapia renal substitutiva 
(hemodiálise); VIII - Pacientes 
com doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reu-
matológicas, auto infl amató-
rias, doenças intestinais infl a-
matórias);

*Drogas modifi cadores de 
resposta imune consideradas 
para fi m de elegibilidade a 
dose adicional da vacina para 
pessoas imunossuprimidas 
(checar no informe técnico).
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Lembranças Literárias
A fi lha do coveiro

(do cancioneiro espanhol)

Presa de um mal traiçoeiro,
acabara de expirar
a fi lhinha do coveiro
exclusivo do logar.

Ele mesmo a fi lha amada
ao cemitério levou,
abriu-lhe a fi nal morada,
co’as próprias mãos e enterrou.

Só quando a tarde desceu
do Campo santo saiu:
Numa das mãos o chapéu,
n’outra a pá que lhe servia.

Porque baixa o rosto e chora.
Diz-lhe alguém: - Que tem Simão?
-- Sou coveiro e venho agora
de enterrar meu coração...

Mário Rey, Tribuna do Norte, 21/9/1930
Artes e Manhas da Língua Portuguesa

A população da Pinda antiga 
e o 2º Batalhão de Infantaria

Quartel do 2º Batalhão de Infantaria na então Praça da 
República. Prédio passou por reformas e hoje aquartela o 2º 
Batalhão de Engenharia de Combate

Arquivo TN

A edição de hoje aborda re-
cordações do fi nal dos anos  
vintes envolvendo o efetivo do 
2º Batalhão do 5º Regimento de 
Infantaria, uma das unidades 
do Exército que antecederam à 
atual, 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate, no aquartela-
mento em Pindamonhangaba.

Em maio de 1927 a Tribuna 
do Norte informava o retorno 
da 5ª Companhia desse Bata-
lhão de Infantaria, que voltava 
do Estado de Goiás onde sua 
presença fora requisitada pelo 
Exército Brasileiro. Segundo o 
jornal o efetivo que compunha 
a referida Companhia “...por-
tou-se com muita galhardia e 
disciplina durante todo o tempo 
da longa excursão no longínquo 
estado”.

Essa Cia, na época,  tinha no 
comando o capitão Júlio Perei-
ra. Também a compunha os ofi -
ciais, 2ºs tenentes, José Ferreira 
da Silva e Benedito de Tolosa. O 
efetivo teria retornado “comple-
to e em ótimo estado sanitário”.

Bandeira Nacional

Três meses depois, em co-
memoração à Independência, 
o 2º Batalhão era homenageado 
pela população de Pindamo-
nhangaba com uma Bandeira 

Nacional. Fato divulgado pelo 
jornal, edição 11/9/1927: “...
comemorando a data da nos-
sa independência a população 
aproveitou para homenagear o 
2º Batalhão oferecendo-lhe uma 

Bandeira Nacional de fi níssima 
seda e ricamente trabalhada”. 

O presente foi possível gra-
ças aos trabalhos de uma comis-
são previamente organizada,  
composta pelas senhoras Maria 
Thereza Tolosa, Laudelina Ma-
ciel, Ernestina Homem de Mello 
e senhorita, professora Alzira 
Franco.

Conforme a matéria publi-
cada, a festa teve a seguinte 
programação: “Às 8h30 do dia 
7 de setembro, após uma missa 
na igreja São José, reunida gran-
de massa de povo e famílias de 
nossa sociedade, teve lugar o 
préstito, no qual foi conduzida 
a bandeira para o quartel do 2º 
Batalhão, sendo levada pela se-
nhorita Alzira Franco. 

“Recebida no quartel pelo co-
mandante major Josephat Cal-
deira, ofi ciais e todo o batalhão, 
teve lugar  a cerimônia da ben-
ção da bandeira, ato efetuado 
pelo padre  joão José de Azeve-
do, que também fez belo discur-
sos cheio de ensinamento cívicos 
e cristãos.

“Em seguida foi feita a entre-
ga da bandeira, seguindo-se a 
sua incorporação ao batalhão 
ao som de hinos e clarins toca-
dos pelas bandas de músicas e, 
em nome da comissão, orou fa-
zendo o oferecimento da bandei-
ra o professor Luiz tolosa, pro-
nunciando entusiástico discurso 
alusivo ao ato.

“Em nome do comandante, 
respondeu agradecendo às ho-
menagens e bandeira, o distinto 
ofi cial 1º tenente Miguel Cardo-
so...”

Concluídas as cerimônias o 
batalhão desfi lou pelas ruas da 
cidade. Desfi le assim, carinho-
samente, descrito pelo redator 
da Tribuna: “...causando grande 
entusiasmo, o modo correto e 
disciplinado com que marchava 
o querido batalhão”.

Provas e sarau

Às 15 horas teve início no 
quartel a 2ª parte da programa-
ção, a disputas de provas físi-
cas em diferentes modalidades 
entre os militares. As disputas, 
conforme o apurado pela Tri-
buna, tiveram os resultados se-
guintes:

1ª prova – “Coronel Fleury” – 
Salto em altura – vencedores : 1º 
lugar, soldado Abílio Marcelino 
da Rosa (6ª Cia) e 2º lugar, cabo 

José B. Marcondes; 2ª prova – 
“Major Maurício” – Lançamento 
de peso (7 quilos 525)- vencedo-
res: cabo Joaquim Pinto de Quei-
roz (6ª Cia) e 2º lugar, soldado 
Amâncio Mariano da 5ª Cia; 3ª 
prova – “Major Josephat” - Cabo 
de guerra entre a 5ª e 6ª com-
panhias – vencedora, 6ª Cia; 4ª 
prova- “Coronel Torres Junior” 
– Lançamento de granadas (al-
cance e precisão). – vencedores: 
1º lugar, soldado Lourenço Ân-
gelo da 2ª Cia, 2º lugar,  Luiz de 
Carvalho da 5ª Cia; 5ª prova – 
“1º Batalhão do 5º RI” – Corrida 
de 100 metros –vencedor  solda-
do Eomenbianchi , da Cia de Me-
tralhadoras; 6ª prova – “General  
Florindo” – Corrida de estafetas 
entre a 5ª e a 6ª companhias – 
vencedor,  5ª Cia.

Os festejos alusivos ao re-

cebimento da bandeira pelo 2º 
Batalhão e também em home-
nagem ao dia 7 de setembro ti-
veram a programação encerra-
da por volta das 22 horas com 
um sarau dançante realizado 
nas dependências do quartel. O 
agradável momento proporcio-
nado aos convidados foi ofereci-
do por seu pelo comandante do 
Batalhão, major Josephat Cal-
deira e ofi cialidade.

A Tribuna comentou: “Foi 
uma festa encantadora, com 
danças muito animadas, os dig-
nos ofi ciais foram incansáveis 
em obséquios e gentilezas dis-
pensados aos seus  convidados”. 

E agradeceu: “À digna comis-
são promotora da entrega da 
bandeira, as nossas felicitações, 
pel bela festa que organizou”.

Em 1927, uma comissão composta por disti ntas senhoras 
pindamonhangabenseses e pela professora Alzira Franco 
ofereceram  uma Bandeira Nacional de fi níssima seda e ricamente 
trabalhada ao Batalhão de Infantaria aqui aquartelado
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