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Divulgação

Em Londres, Funvic recebe prêmio 
da sociedade europeia de pesquisa

Pinda debate tendências 
no setor de serviços

JORNALISTA 
MINISTRA 
PALESTRA PARA 
ALUNOS DE 
RÁDIO E TV

O jornalista Reinaldo Mo-
reira, do portal Terra, relatou 
suas experiências como nar-
rador esportivo e apresenta-
dor de TV aos alunos do Colé-
gio Técnico da Faculdade de 
Pindamonhangaba.

Durante a palestra, os es-
tudantes fi zeram perguntas e 
buscaram orientações sobre os 
caminhos da profi ssão e as áre-
as de atuação.

A Funvic - Fundação Univer-
sitária Vida Cristã – foi premia-
da pela Sociedade Europeia para 
Pesquisa de Qualidade pelas 
ações de gestão e serviços ofere-
cidos à sociedade. A cerimônia 
ocorreu em Londres e contou 
com empresas públicas e priva-
das de várias partes do mundo 
que contribuem com prestações 
de serviços de qualidade e ino-
vação em várias áreas. 

Durante a explanação de agra-
decimento, o presidente da Fun-
vic, prof. Luis Otávio Palhari, 
ressaltou os objetivos da institui-
ção, destacando o compromisso 
em buscar melhorias na área 
educacional e social para Pinda-
monhangaba e todo o país.

Pindamonhangaba promo-
ve o 2º Fórum Empresarial de 
Serviços para debater tendên-
cias e modelos de negócios 
para impulsionar a economia. 
O evento é aberto a todas as 
pessoas e contará com a exe-
cutiva da empresa de vendas 
OLX, Ana Júlia Ghirello, e 
com o consultor de marketing 
do Sebrae, José Eduardo Si-
mões Santos.

Após as apresentações, os 
empreendedores participa-
rão de um debate, em for-
mato de talkshow, onde po-
derão tirar dúvidas e trocar 
experiências. 

PINDA ENFRENTA 
JACAREÍ PELA 
COPA VANGUARDA

O time de futsal masculino 
de Pindamonhangaba enfren-
ta Jacareí hoje no ginásio da 
Ferroviária pela Copa Van-
guarda. A partida será a última 
da noite, que ainda terá Tauba-
té contra  Campos do Jordão; e 
Lorena e Paraibuna.

‘RIBEIRÃO’ RECEBE 
TÉCNICAS ‘LIMPAS’ 
DE CONSTRUÇÃO

Setor de serviços é o que mais emprega no país; segmento de beleza é um 
dos que apresentam maior tendência de alta

Ao lado da 
família, 
presidente 
da instituição 
recebeu a 
premiação

Divulgação

‘CARIDADE E 
AMOR’ REALIZA 
WORKSHOP

ACIDENTE DEIXA 
17 PESSOAS 
FERIDAS

POLÍCIA PRENDE 
LADRÃO DE 
CELULAR
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Divulgação

Estudantes participam da Feira de Profissões da USP

‘CaridadE E amor’ rEaliza 
maiS Um workShoP SobrE 
obraS dE andré lUiz

Pinda sedia Copa Vanguarda 
de Futsal nesta quinta-feira

Acontece na noite 
desta quinta-feira (25) 
mais uma rodada da 
17ª Copa Vanguarda de 
Futsal Masculino. Pinda 
vai ser sede de três jogos  
no ginásio da Associa-
ção Atlética Ferroviária. 
O primeiro jogo, marca-
do para as 20h15, será 
entre Taubaté e Campos 
do Jordão; o segundo é 
às 20h45 entre Lorena e 
Paraibuna; encerrando, 
jogam Pinda e Jacareí.

Compõem o time 
de Pinda: Allan David, 
Douglas Miranda, Flá-
vio Teodoro, Heliton 
Nunes, João Cândido, 

João Maurício, Júlio 
César Ribeiro, Lucas 
Souza, Luiz da Silva, 
Marco Júnior, Silvio 

da Silva, Wesley Justo, 
Thiago Nogueira, Mar-
cos Amâncio e João Ba-
tista.

O ingresso será R$ 2 
e parte da renda será re-
vertida para entidades 
assistenciais.

ConFira a Programação doS batE-PaPoS E PalEStraS:

Os estudantes da cida-
de interessados em ingres-
sar na USP - Universidade 
de São Paulo têm a opor-
tunidade de participar da 
13ª Feira de Profissões da 
USP – Campi do Interior 
(Lorena).

O evento começa nesta 
quinta-feira (25) e segue 
até sexta-feira (26), das 
9 às 17 horas, com en-
trada franca.

Serão dadas orienta-
ções vocacionais, pales-
tras e bate-papo, dicas 
sobre o vestibular, cursos 

de graduação e merca-
do de trabalho, informa-
ções sobre os programas 
de apoio à permanência 
estudantil (moradia, ali-
mentação, etc), orientação 
sobre o Pasusp - Progra-
ma de Avaliação Seriada 
da USP e como funciona o 
mecanismo de pontuação 
acrescida no vestibular aos 
alunos de escolas públicas 
e concedida a isenção e 
redução da taxa do vesti-
bular, que poderá ser soli-
citada no estande da SAS/
Fuvest.

Quinta-feira (25) 
9h – ‘O que é Engenharia Bioquímica?’ - Palestrante: Professor Dr. Arnaldo Ramalho Prata.
10h – ‘Quais as áreas de atuação de um físico?’ - Palestrante: Professor Dr. João Renato Carvalho Muniz.
11h – ‘O curso de Engenharia Física da USP e as suas perspectivas profissionais’. Palestrante: Professor Dr. 
Carlos YujiroShigue.
11h – ‘A Importância da área de Têxtil e de Moda para o país’ - Palestrante: Professor Dr. Maurício 
 de Campos Araújo.
14h – ‘Onde um terapeuta ocupacional atua?’ -  Palestrante: Professora Dra. Maria Paula Panúncio Pinto.
15h – ‘O que faz um engenheiro ambiental?’ -  Palestrante: Professora Dra. Dione Mari Morita.
16h – ‘O Direito e suas áreas de atuação’ - Palestrante: Professora Dra. Iara Pereira Ribeiro.
16h – ‘O papel do Engenheiro Químico na indústria’ - Palestrante: Professor Dr. Lucrécio Fabio dos Santos.

Sexta-feira (26)
9h – ‘O mercado de trabalho do Engenheiro de Produção’ -  Palestrante: Professor Dr. Messias Borges Silva.
10h – ‘Qual o mercado de trabalho do Engenheiro de Biossistemas?’ -  Palestrante: Professor 
  Dr. Celso Eduardo Lins de Oliveira.
11h – ‘A importância do profissional da Enfermagem’ -  Palestrante: Professora Dra. Débora 
 Falleiros de Mello.
14h – ‘Área de atuação do profissional de Física Médica’ -  Palestrante: Professor Dr. Luciano Bachmann.
15h – ‘O que faz o profissional da Ciência da Computação?’ -  Palestrante: Profa. Dra. Simo de 
 Roccio Senger de Souza.
16h – ‘Onde atua o profissional de Zootecnia?’ -  Palestrante: Professora Dra. ElgaliseTechio Pereira.
a feira será realizada no Campus de Lorena, na Área i do Campus, na estrada do Campinho.

O Centro Espírita Cari-
dade e Amor “André Luiz” 
realiza, nesta quinta-feira 
(25), mais um workshop 
sobre as obras de seu pa-
trono. O segundo será a 
respeito do livro “Os Men-
sageiros”, com a exposi-
tora Paula Guimarães, de 
Pindamonhangaba.

Os encontros são men-
sais, às quintas-feiras, das 
10 às 22 horas. O ‘Cari-
dade e Amor’ fica na rua 
Dr. Gustavo de Godoy, 
327, centro. Os eventos 
são gratuitos e fazem par-
te das comemorações do 
centenário da instituição, 
que seguem até 2 de se-
tembro de 2015. 

Final dE 
SEmana 
no ÓPEra

A casa de shows 
Ópera Mix promove 
na sexta-feira (26) a 
festa “Sexta Sertane-
ja”.  O evento acon-
tece a partir das 23 
horas com apresenta-
ção da dupla Tales e 
Talita.

No sábado (27), 
tem a festa “Túnel do 
Tempo”,  com a Ban-
da 1000 volts e DJ 
Marcelo Ratto mais 
convidados.

A casa de shows 
fica na rua Luiza Mar-
condes Vieira, 244 – 
Alto Cardoso – Antiga 
Vinil. Mais informa-
ções entrar em conta-
to com Eder Oliveira 
pelo telefone 9 8704-
4306.

Divulgação

Divulgação

A sociedade, bem como instituições privadas 
públicas, associações, universidades e todos 
os demais segmentos representativos do 

Brasil têm contribuído bastante com a retomada do 
crescimento no país.

Por todos os lados é possível notar ações que visam 
combater a crise econômica buscando alterativas para 
a retomada do desenvolvimento. Em Pindamonhan-
gaba, em menos de sete dias, duas ações do Sebrae 
visam estimular os setores da economia. Hoje, por 
exemplo, um amplo debate voltado a profissionais do 
segmento pet vai mostrar tendências de crescimento 
econômico, marketing, e atuações do setor. Na terça-
feira (30), o foco será a expansão dos serviços de um 
modo geral – atualmente responsável por cerca de 
35% dos empregos do municípios, segundo o próprio 
Sebrae.

O que importa nesses casos não é se o objetivo será 
alcançado ou quanto vai melhorar, mas sim a atitude 
de otimismo e a pró-atividade para mudar o cenário 
macroeconômico bastante turbulento enfrentado pelo 
país.

Mesmo com toda a força do setor de serviços, 
a indústria não pode ficar de lado e merece sim um 
respaldo amplo da sociedade. Por isso, na segunda-
ça-feira (29), a CNTU - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Liberais Universitários Regulamenta-
dos – promoverá um seminário sobre “O Desafio de 
reindustrializar o Brasil”, que discutirá os rumos para 
a retomada da economia brasileira, debatendo alter-
nativas ao cenário atual de retração.

O evento, que é aberto a todas as pessoas mediante 
cadastro prévio, contará com a participação dos eco-
nomistas e professores da PUC - Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo, além do ex-ministro da 
Fazenda, Maílson da Nóbrega.

A proposta é jogar ‘luz’ sobre a necessidade de um 
processo de reindustrialização que assegure a pro-
dução de bens e serviços com maior valor agregado, 
geração de empregos de qualidade e aumento da pro-
dutividade.

Para a diretoria da instituição, ao promover este 
seminário, a CNTU pretende contribuir com a discus-
são sobre projeto que possa impulsionar a economia 
brasileira.

Como ressaltado anteriormente, nesse momento, 
mais relevantes não são os resultados, mas sim os es-
forços para mudar a realidade.

De todos os lados

instituições se mobilizam 
para impulsionar a economia

A expositora Paula Guimarães
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Pinda promove debate sobre 
tendências no setor de serviços

O 2º Fórum Empresarial de 
Serviços será realizado na ter-
ça-feira (30) a partir das 18 ho-
ras, no auditório do Senai, em 
Pindamonhangaba. O evento 
contará com empresários e es-
pecialistas para explicar sobre 
tendências e modelos de negó-
cio na área de serviços. 

Um dos destaques é a execu-
tiva da OLX, Ana Júlia Ghirello, 
que abordará sobre marketing 
de relacionamento e novas tec-
nologias. 

Outra palestra, será a do 
consultor de marketing do Es-
critório Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos, José 
Eduardo Simões Santos, falan-
do sobre “Tendências e Servi-
ços”. Após as apresentações, os 

empreendedores participarão 
de um debate, em formato de 
talkshow, onde poderão tirar 
dúvidas e trocar experiências. 

O Senai está localizado na 
avenida Abel Correa Guima-
rães, 971, Jardim Resende. Ins-
crições pelo telefone (12) 3132-
6777, as vagas são limitadas. 
O evento tem apoio do Senai e 
Acip – Associação Comercial e 
Industrial.

18h  – Credenciamento

18h30 – Palestra: “Ten-
dências em Serviços”, com 
José Eduardo Simões San-

tos, consultor de marke-
ting do Sebrae-SP

19h30 – Palestra: 
“Marketing de relaciona-
mento e novas tecnolo-
gias”, com Ana Júlia Ghi-
rello, executiva da OLX

20h30 – Talkshow: Luci-
mara Di Paula, da empresa 
Agenciador de Negócios; 
Fabiana Araújo, consultora 
de marketing empresarial, e 
Ângelo Roberto Filho, super-
visor do Departamento Co-
mercial da Faculdade Anhan-
guera em Pindamonhangaba

21h30 – Coffee break / 
Networking

Nova Gokula promove 
‘Arraiá do Haribol’

Colisão na via Dutra deixa 17 feridos no trecho de Pinda
Um acidente entre um 

caminhão e um ônibus na 
madrugada desta quar-
ta-feira (24), por volta de 
1h20, deixou pelo menos 17 
pessoas feridas na via Du-
tra sentido Rio de Janeiro, 
altura km 85, no trecho de 
Pindamonhangaba.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, as vítimas 
foram levadas aos hospitais 
de Pinda, Taubaté e Guara-
tinguetá. Duas em estado 
grave, três com ferimentos 
moderados e oito com esco-
riações leves. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, o ônibus que 
seguia de São Paulo à Nova 
Friburgo (RJ), bateu na tra-
seira de um caminhão que 
transportava grama. 

Por conta do acidente, a 
pista ficou interditada até 
as 4 horas, quando os veí-
culos foram levados para o 
1º Distrito Policial da cida-
de. As causas do acidente 
serão investigadas. 

AIAndRA ALvES MARIAnO
* * *

Os devotos da filosofia 
Hare Krishna que moram na 
Fazenda nova Gokula, em 
Pindamonhangaba, vão pro-
mover o ‘Arraiá do Haribol’. 
Com entrada franca, o evento 
será uma festa junina dife-
rente.

Os visitantes poderão ex-
perimentar um cardápio de 
comidas típicas da época, 
mas vegetariana, como can-
jica, milho verde, creme de 
abóbora, paçoquinha, quen-

tão de gengibre, cachorro-
quente vegetariano, pizzas, 
doce de abóbora, bolos diver-
sos e muito mais.

Também haverá música 
ao vivo com “Trio de Forró 
Hare Krishna” e banda com 
convidados. 

As crianças poderão se di-
vertir com brincadeiras como  
quadrilha, arco e flecha de Ra-
machandra e caça ao tesouro.

A festa será no dia 4 de ju-
lho, das 16  às 22 horas. Toda 
a arrecadação será investida 
na manutenção da fazenda.

Suspeito 
de roubo 
de celular é 
encontrado

Após investigação de furto 
ocorrido dia 31 de março último, 
na avenida vereador Alfredo 
Moliare, no bairro Andrade, a 
polícia civil recuperou o celular 
roubado.

O aparelho, com valor esti-
mado em R$ 900, foi encontra-
do em São José dos Campos e 
devolvido à vítima. 

O caso está sendo investiga-
do pela polícia.

Ônibus e caminhão chocaram-se na madrugada de ontem, próximo ao km 85 da Via Dutra

Programação:

Em sua 2ª edição, Fórum Empresarial de Seviços acontece terça-feira (30), no Senai

divulgação

Evento é uma alternativa diferente às festas juninas

divulgação

divulgação
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da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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MERCADO MUNICIPAL CONTINUA COM FECHAMENTO LATERAL “IMPROVISADO” COM LONAS AZUIS

FO TO S: AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Mart im Cesar:
Gabinete:  Tels .  (12)  3644 2271 ou 3644 2272
e-mail:  mart imcesar@camarapinda.sp.gov.br
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Ricardo Piorino reitera cobrança 
da conclusão das obras do 
espaço destinado aos feirantes

“PA R A L I S A Ç Ã O N A FA S E F I N A L D A R E F O R M A 
I N C O M O D A F E I R A N T E S E  P O P U L A Ç Ã O”

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB)  p ro toco lou  na 
sessão do último dia 15 de 
junho o Requerimento de nú-
mero 918/2015 solicitando a 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, informações e 
também uma maior atenção 
ao PSF do bairro do Bom 
Sucesso.

O Vereador esteve durante 
a semana visitando moradores 
do bairro e recebeu várias 
reclamações dos usuários, 
que relataram que somente 
dez pacientes são atendi-
dos diariamente, relataram 
também que não estão mais 
recebendo a visita dos ACS 
- Agentes Comunitários de 
Saúde em suas residências, 
também falaram sobra a falta 
de limpeza do PSF.

Diante de tanta reclama-
ção, o vereador protocolou o 
requerimento e também fez 
uso da Tribuna, aproveitando 
que a Secretária de Saúde es-
tava presente na sessão, para 
cobrar soluções urgentes dos 

Professor Osvaldo faz 
diversas cobranças ao 
Executivo Municipal

problemas encontrados no 
PSF do bairro do Bonsucesso.

Trânsito no Carangola
Após diversos documen-

tos enviados ao Executivo 
cobrando uma solução para 
os problemas de trânsito no 
entroncamento entre a rua 
Ryoiti Yassuda com a avenida 
São João e no trecho entre a 
entrada do bairro do Carango-
la e a rotatória do bairro Villa 
Suíça, o Vereador Professor 
Osvaldo recebeu em seu ga-
binete o ofício nº 825/2015, 
do Executivo, respondendo 
que em breve será implanta-
da na entrada do Carangola 
uma lombada eletrônica. 
Com base nesta resposta, o 
Vereador Professor Osval-
do fez uso da Tribuna para 
salientar que a instalação 
da lombada eletrônica não 
resolverá o problema, pois 
muitos motoristas passam por 
cima do canteiro central para 
chegar a outra pista, e pede 
estudos para viabilidade da 
instalação de uma rotatória 
para solucionar os problemas.

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR 
RODERLEY MIOTTO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

VEREADOR 

DR. MARCOS 

AURÉL IO 

VILLARDI

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

VEREADOR RICARDO PIORINO ESTEVE 
NO MERCADO E CONVERSOU COM OS 

FE IRANTES E AMBULANTES

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) con-
tinua incansavelmente sua 
luta pela implantação do 
“Programa Saúde Família”. 
Por diversas vezes, ele já 
apresentou requerimentos, no 
qual solicita estudos e provi-
dências da atual Administra-
ção visando a implantação do 
PSF no bairro Morumbi. O 
PSF atenderá aos moradores 
do Morumbi e de outros bair-
ros adjacentes, como Água 
Preta, Vila Suíça e Andrade.

O Programa Saúde da 
Família - PSF tem como seu 
principal propósito levar a 
saúde para mais perto das 
famílias e, com isso, me-
lhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos. A estratégia 
do PSF prioriza as ações de 
prevenção, promoção e recu-
peração da saúde das pessoas, 
de forma integral e contínua. 

O Vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou um reque-
rimento reiterando seu pedido 
na sessão do dia 22 de junho, ao 
Prefeito Vito Ardito, com cópia 
ao Secretário de Planejamento e 
Obras, solicitando estudos para a 
construção com urgência de dois 
banheiros públicos na Praça da 
Bíblia, localizada em frente ao 
cemitério municipal.

De acordo com o vereador 
o local é utilizado por diversos 
moradores da cidade, e também é 
realizado os exames de habilitação 
para motoristas e motociclistas, 
além da utilização pelas autoes-
colas diariamente. 

Para o vereador Roderley 
Miotto, a necessidade de ins-
talação dos banheiros se faz 
necessária pois a praça é muito 
utilizada pelos alunos das au-
toescolas, professores, crianças 
que brincam no parquinho, mães 
e acompanhantes, comerciantes 
e ambulantes, clientes em geral 
e toda a população que frequenta 
o espaço.

“Acredito que esta Praça é 
diferenciada de todas outras da 
cidade e, é claro que não há via-
bilidade de instalar banheiros em 
todas praças, mas a Praça da Bíblia 
se tornou um ponto de referência 
de lazer e comidas 
rápidas da cida-
de, principalmen-
te nos finais de 
semana. Venho 
desde o ano pas-
sado solicitando 
atenção ao espaço, 
que além de abri-
gar variedades de 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que seja feito o 
recapeamento no piso asfál-
tico da rotatória da Estrada 
Municipal do Atanásio, que 
acessa o viaduto de ligação 
ao Loteamento Jardim Regina.  
De acordo com o vereador, o 
local está cheio de buracos, 
o que coloca em risco a se-
gurança dos motoristas que 
trafegam pelo local.

Sinalização da SP62
Outro pedido do vereador 

O vereador Ricardo Pio-
rino (PDT) está cobrando 
novamente da Administra-
ção Municipal a finalização 
da reforma do espaço que 
abriga a Feira Livre em nos-
sa cidade. De acordo com o 
vereador, as reformas ainda 
encontram-se inacabadas, 
faltando alguns detalhes, 
especialmente o fechamen-
to lateral, pois a cobertura 
não foi  suf ic iente  para 
proteger o local, expondo 
não só os alimentos, bem 
como os próprios feirantes 
e clientes ao sol e à chuva.

“Os munícipes que fre-
quentam o local e os feiran-
tes que lá trabalham estão 
impacientes, aguardando 
da Administração a con-
clusão da reforma o mais 
rápido possível”, observou 
Piorino.

“Temos um carinho espe-
cial pelos feirantes e ambu-
lantes, pois nossa parceria 
com eles teve início desde 
a Administração passada, 

quando tentaram retirá-los 
de forma abusiva do local 
para a reforma, ocasião em 
que conseguimos impedir 
essa atitude abusiva”, fina-
lizou o vereador.

Roderley Miotto solicita 
instalação de banheiro 
público na Praça da Bíblia

gêneros alimentícios, proporciona 
aos moradores um lazer saudável”, 
explica o Vereador. 

O local também é utilizado 
pela prefeitura para diversos even-
tos, como o Festival da Juventude, 
entre outros.

“Faço este pedido pensando 
no bem-estar das crianças, dos 
munícipes, dos funcionários das 
autoescolas, dos comerciantes e 
de toda população de uma maneira 
geral. Ainda em meu pedido, sa-
liento que os banheiros podem ser 
abertos e fechados no período da 
manhã e da noite, onde as chaves 
fi cariam em posse dos vigilantes 
do cemitério municipal. Espero 
que meu pedido seja estudado e 
que atenda a todos, visando sempre 
o bem-estar da população, consi-
derando ainda que a praça possa ser 
melhorada, tornando um “espaço 
de lazer e gastronomia popular de 
Pindamonhangaba. Estou encami-
nhando uma Indicação ao Execu-
tivo, solicitando a denominação, 
bem como instalação de uma placa 
indicativa no local “Espaço de La-
zer e Gastronomia Popular”, tendo 
como objetivo indicar à população 
e aos visitantes, o espaço que ali 
é destinado”, conclui o vereador 
Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio continua 
sua luta pela implantação 
do PSF no bairro Morumbi

“PRINCIPAL META DO PSF É ATUAR

EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E

RECUPERAÇÃO DE SAÚDE DA COMUNIDADE”
O atendimento é prestado na 
Unidade Básica de Saúde ou 
em domicílio pelos profi ssio-
nais (médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem 
e agentes comunitários de 
saúde) que compõem as 
equipes do PSF. Assim, esses 
profi ssionais e a população 
acompanhada criam vínculos 
de corresponsabilidade, o que 
facilita a identifi cação e o 
atendimento aos problemas 
de saúde da comunidade.

“O Morumbi e o bairro da 
Água Preta tem uma popula-
ção grande e o  PSF ajudará 
a todas as famílias que neles 
residem, pois terão mais um 
local de atendimento médico 
nas proximidades de suas 
casas. Continuamos, desta 
forma, priorizando a saúde 
da comunidade”, ressaltou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi.

Martim Cesar pede 
melhoria asfáltica na 
Estrada do Atanásio

VEREADOR MARTIM CESAR

Martim Cesar ao Prefeito 
Vito Ardito é de providências 
para que sejam feitos estudos 
visando melhorias na sina-
lização horizontal e pintura 
das lombadas na Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias 
– SP62,  nas proximidades 
da Rotatória do Guardião, no 
Distrito de Moreira César.  O 
vereador alega que a falta de 
pintura nas lombadas e a má 
sinalização no local, difi culta 
a identifi cação do obstáculo 
por parte dos motoristas, co-
locando em risco a segurança 
dos que trafegam pelo local.

ORDEM DO DIA

23ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues

Alckmin”, no próximo dia 29 de junho de 2015,

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 37/2015, do Vereador Professor Eric de Oli-
veira, que “Denomina de RENATO CARDOSO DE OLIVEIRA 
a Rua Onze, situada no bairro Vitória Vale III”.

II. Projeto de Lei n° 80/2015, do Poder Executivo, que “Auto-
riza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a empresa 
Tenaris Confab para a realização do projeto ‘Aula Extra’ e a 
receber a doação de obra de construção e cobertura de quadra 
poliesportiva em escola”.

 Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados os associados deste Sindicato em pleno gozo de seus 
direitos Sindicais, para reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, no próximo dia 16 de julho 
de 2015, às 18:00 h (dezoito horas) em primeira convocação, na sede deste SINDICATO, sito à Rua 
Barão de Itapeva, nº. 85, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Leitura e discussão e aprovação da ATA da ASSEMBLEIA anterior;
Apresentação e leitura do relatório da Diretoria referente ao exercício de 2014, e sua aprovação;
Leitura e votação do Balanço Financeiro do exercício de 2014, com o parecer do Conselho Fiscal.
De acordo com a Línea “B” do artigo 524 da Consolidação da Lei do Trabalho, e Artigos 14, 15 e 
18 do Estatuto Social da Entidade, as deliberações sobre a tomada de aprovação e tomada da 
Diretoria, serão feitas por escrutínio secreto, no caso de não haver numero legal para a primeira 
convocação, fica marcada outra 30(trinta) minutos após com qualquer numero de associados 
presentes.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2015.

JOSE FERREIRA - Presidente

LICENÇA DA CETESB

JOSE REIS PINTO - ME torna público que requereu a Renovação de 
Licença de Operação para atividade de Serralheria, sito à Rua Eduardo 
Silva Neto, No. 636, Residencial Mombaça - Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE SEOB-011/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Constantino Muassab, responsável pelo 
imóvel localizado na Rua Manoel Flores, nº 96, para que tome ciência do Termo de Embargo nº 
08/2015 e do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 363, em função de obra sendo executada 
sem projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de 
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta 
publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 
16/12/2008.

ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 118/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 118/15, referente à “Aquisição 
de lanche, suco e refrigerante para atender do Departamento de Cultura”, com encerramento dia 
08/07/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 121/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 121/15, referente à “Aquisições de 
lanches para grupos nas unidades de Saúde consumo de 300 lanches ao mês durante 12 meses”, 
com encerramento dia 08/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 126/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 126/15, referente à “Aquisição 
de coffee break para atender programas, projetos e festivais do Departamento de Turismo”, com 
encerramento dia 07/07/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE EXCLUSÃO

PREGÃO Nº. 149/2015

A Prefeitura comunica que no Pregão n° 149/2015, que cuida da “Aquisição de materiais de 
enfermagem para consumo das unidades de Saúde pelo período de 12 meses”, fica excluído o 
item 31 (Detergente enzimático), devido a erro na descrição do produto, conforme solicitado pela 
Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 054/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 54/15, que cuida de “Aquisição de materiais elétricos para 
atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em diversas obras 
e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade 
Superior, ante manifestação do Departamento de Finanças, Secretaria de Obras e Serviços 
e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos anexo aos autos, nega provimento a intenção 
de recurso manifestado em ATA pela empresa DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & 
FERRAGESN LTDA ME e ao recurso interposto pela empresa LEONARDO DE OLIVEIRA 
MACHADO ME, através do Processo externo nº 12489 de 27 de abril de 2015, mantendo o 
resultado do certame inalterado, e assim, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório 
supra em favor das empresas (itens/preços): 7RComercial Ltda. ME (09 – 15,80; 10 – 9,29; 20 – 
8,08; 31 -10,29; 32 – 2,19); HSX Comércio e Serviços EIRELLI (01 – 14,05; 02 – 14,05; 03 – 14,05; 
04 – 2,16; 06 – 7,98; 12 – 4,40; 13 – 2,90; 14 – 10,70; 19 – 0,96; 25 – 3,30; 29 – 7,93; 30 – 17,33); 
J. Bill Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. ME (07 – 4,95; 08 – 8,22; 28 – 2,35; 
34 – 1,30); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (15 – 0,16; 16 – 0,30; 17 – 0,40; 18 – 1,18; 21 – 
42,76; 22 – 10,45; 23 – 10,88; 24 – 0,03); Thiplan Comercial Lda. (05 – 5,77; 26 – 4,70; 27 – 5,30; 
33 – 107,00). Item fracassado: 11.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 066/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 66/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de concreto usinado para calçada, a ser utilizado em diversas obras executadas 
pela Subprefeitura de Moreira César”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da 
Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Comercial Trading 
Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 101/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 101/15, que cuida de “Aquisição de notebooks corporativos 
que irão atender a gestão do cadastro único e programa bolsa família, especificamente, o 
atendimento móvel”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira 
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Leandro Moutinho Caçapava 
Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 104/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 104/15, que cuida de “Aquisição de impressoras para 
atender aos departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (itens/lotes): Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática 
Ltda. EPP (02 e 03). Item impróspero: 01.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 127/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 127/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para disponibilizar profissional especializado em oftalmologia para realização de consultas de 
refração com atendimento em sistema de multirão, pelo período de 4 (quatro) meses”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (item/lote): Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 043/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 43/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em Serviços de Chaveiro para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura”, 
a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação 
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 111/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 111/15, que cuida de “Aquisição gêneros alimentícios 
congelados para Alimentação Escolar”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. 
Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 124/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 124/15, que cuida de “Aquisição dos equipamentos (Módulo 
de Ar Medicinal e Módulo de Vácuo), atendendo as normas estabelecidas, incluindo instalação para 
adequação do Pronto Atendimento Infantil”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. 
Pregoeira, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

Processo Físico nº: 0510602-70.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Denise Kikiuyo Imai

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Denise Kikiuyo Imai
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0510602-70.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição:08/01/2010 E/OUS 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0032366 E/OUS
Valor da Dívida: R$2.980,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Gestão de qualidade garante 
prêmio internacional à Funvic

Jornalista do Terra e Rit TV ministra 
palestra para alunos de Rádio e TV

Pindamonhangaba re-
cebe no sábado (27) e do-
mingo (28) a décima edi-
ção do projeto ‘Vivência em 
Bioconstrução’, sediado no 
bairro Ribeirão Grande.

Como parte das ati-
vidades os participantes 
terão contato com técni-
cas construtivas de baixo 
impacto e tecnologias al-
ternativas como taipa de 
mão, tijolos ecológicos, 
revestimento (calfitice), 
utilização de bambu, tinta 
natural (tinta-solo), teto 
vivo, bomba d’água manu-
al, entre outros.

Segundo Alexandre 
Almeida, idealizador da 
atividade, bioconstrução 
é a maneira de edificar 
utilizando como matéria
-prima os recursos natu-
rais que são acessíveis e 
de baixo impacto, além 
de dar um novo ciclo aos 
materiais descartados 
como a madeira, pneus, 

A ESQR – sigla em inglês para Socie-
dade Europeia para Pesquisa de Quali-
dade – reconheceu e premiou a Funvic 
– Fundação Universitária Vida Cristã 
pelos trabalhos e apoio às ações de ges-
tão de qualidades em serviços oferecidos 
à sociedade. O prêmio foi entregue du-
rante a convenção anual de Premiação 
da Conquista Qualidade, em Londres, 
Inglaterra, dia 14 de junho, ao presidente 
da Funvic, prof. Luis Otávio Palhari, que 
agradeceu a honraria e fez uma explana-
ção sobre o papel da instituição.

O prêmio recebedido pela Fundação 
se destacou perante várias organiza-
ções, empresas, administrações públicas 
e indivíduos de diversos países, que de-
monstraram compromisso em qualidade 
e inovação perante à comunidade inter-
nacional.

O Programa de Qualidade do ESQR 
leva em conta um aprofundamento sobre 
as iniciativas e estratégias que os líderes 
empresariais implementam em suas em-
presas e organizações; reconhece os es-
forços dos empregadores e empregados 

excepcionais e talentosos, e fornece mo-
tivação para o progresso contínuo.

O evento selecionou ainda organiza-
ções de administrações públicas e em-
presas da Europa, Ásia, Américas, África 
e Austrália que receberam os prêmios 
e certificações de Qualidade Sucessos 
Awards ESQR 2015 e Best Practices 2015 
em reconhecimento dos resultados na 
gestão da qualidade.

A Funvic foi premiada e certificada 
pela segunda vez, com o “Best Practices 
2015”, pelo reconhecimento das iniciati-
vas na gestão de qualidade, com as “me-
lhores práticas”. Dentre mais de 60 paí-
ses participantes, foi a única instituição 
que representou o Brasil. Vale destacar  
que, em Bruxelas, na Bélgica, recebeu 
o prêmio e certificação, o Best Practices 
2011. 

O encontro contou com presenças de 
representantes de diversos países, dentre 
os quais ministros de estados, embaixa-
dores, reitores de universidades, empre-
sários de multinacionais e de bancos, 
dentre outras personalidades do mundo.

O jornalista Reinaldo 
Moreira esteve no Co-
tefapi - Colégio Técnico 
da Faculdade de Pinda-
monhangaba - na sexta-
feira (19)  - para relatar 
suas experiências como 

narrador esportivo e 
apresentador de TV aos 
alunos da instituição.

Durante a palestra, 
Moreira destacou casos 
que são vivenciados no 
dia a dia de um profis-

sional de comunicação. 
No final do encontro, os 
estudantes entrevistaram 
o jornalista e  fizeram 
uma visita aos estúdios 
da Rede RVC e TV Novo 
Tempo. 

Moreira, que tam-
bém é professor e 
iniciou sua carreira 
no Vale do Paraíba, 
gostou do contato com 
os jovens e disse que 
espera encontrar mui-

tos deles no mercado de 
trabalho. Atualmente 
ele está no canal RIT 
TV, no Portal Terra 
e participa de trans-
missões esportivas em 
emissoras da capital.

Curso sobre Vivência em Bioconstrução 

metais e os vidros. “Na 
bioconstrução não abri-
mos mão de tecnologias 
e materiais convencio-
nais como o cimento e o 
ferro, mas usamos com 
maior consciência e nos 

preocupamos com o des-
carte correto dos resídu-
os”, afirmou. 

Na bioconstrução, as 
edificações harmonizam 
com a natureza já que há 
apropriação de cores, for-

mas e texturas presentes 
no  ambiente.

Até o momento mais 
de 140 pessoas partici-
param das atividades e 
compartilharam conhe-
cimentos sobre constru-

ção ecológica.
Para se inscrever os 

participantes pagam taxa 
de R$ 50 (incluindo cami-
seta). Os interessados em 

participar devem entrar 
em contato com Alexandre 
pelo telefone 99207-3193 
ou pelo email alexandre@
biomasnaturais.com.br.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Presidente 
da Funvic 
destacou 
iniciativas e 
projetos da 
instituição

Palestra orientou os jovens sobre a profissão Estudantes e representantes do Colégio Técnico

Serão 
ensinadas 
técnicas 

alternativas 
de construção

Divulgação
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