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A TV Câmara Taubaté
promoveu reunião para
preparação do debate
entre os candidatos à
Prefeitura. O encontro foi
realizado dia 5, com a
participação do
presidente da Casa,
Luizinho da Farmácia
(PR), do diretor-geral,
Otto Rodrigues de
Albuquerque Júnior, e
representantes do
Departamento Jurídico
do Legislativo.O
presidente da OAB
(Ordem dos Advogados
do Brasil), Aluísio de
Fátima Nobre, também
participou da reunião, já
que a instituição deverá
ser parceira da TV Câmara
na realização do debate,
assim como a rádio
Difusora e Unitau. Os três
terão representantes
indicados para fazerem
perguntas aos
candidatos.Luizinho da

Farmácia lembrou que,
em 2008, quando foi
presidente do Legislativo
pela primeira vez, sugeriu
a realização o debate nas
eleições municipais,
iniciativa realizada com
sucesso. “A TV Câmara
tem bastante visibilidade,
e a realização do debate é
um momento
democrático muito
importante.”Segundo o
presidente da Casa, o
próximo passo na
programação do debate
será reunião com os
candidatos e, em seguida,
o envio da proposta para a
Justiça Eleitoral, que é
quem autoriza a
realização. O Conselho
Público da TV Câmara deu
parecer favorável.Para o
presidente da OAB, o
debate realizado em 2008
prestou grandes
esclarecimentos aos
cidadãos. “A OAB tem

finalidade pública que
transcende a
representação da classe.
Zelamos pela ordem
pública, pelas instituições
democráticas, enfim, é
uma atividade muito
próxima à atividade
administrativa que tem
como ponto
importante as eleições.”A
TV Câmara completou
oito anos de
 atuação em 15
de junho. Em 2008, além
do debate entre os
candidatos à Prefeitura,
realizou cobertura das
eleições durante oito
horas de programação
ininterrupta. Também
atuou na cobertura das
eleições presidenciais em
2010. É transmitida pelos
canais 17 digital e 98
analógico da Net ou pelo
s i t e
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.

TV Câmara Taubaté
programa debate entre
candidatos à Prefeitura P i n d a m o n h a n g a b a

comemora seus 307 anos
com uma série de
atividades. As
celebrações tiveram
início com a Corrida
Pinda, evento esportivo
que reuniu mais de seis
mil participantes. Desde o
dia 5 de julho o Parque da
Cidade está sendo palco
das apresentações
musicais de artistas do
município e também
conhecidos no
país.Falamansa, 14 Bis,
Fundo de Quintal, Renato
Texeira, Teatro Mágico e
Vanessa da Mata, Tropa,
Panela, Mozart, Clave de
Sol, Frente de Varanda e
Bela Cruela agradaram o
público da cidade e região
que marcou presença no
Parque da Cidade.O
prefeito João Ribeiro
comenta que realizar o
aniversário de 307 anos de
Pindamonhangaba lhe
orgulha bastante, porque
além de oferecer lazer

aos habitantes está sendo
um evento solidário,
contribuindo com a Apae
que faz um trabalho muito
bonito na cidade.No dia 7
de julho os trovadores
tiveram a oportunidade de
conhecer os premiados
em mais uma edição do
Concurso Nacional e
Internacional de Trovas e
da Juventrova. A
solenidade ocorreu no
auditório do Colonial
Plaza Hotel.O dia 10 de
julho em 2012 foi muito
mais que especial a cidade
e os moradores ganharam
presentes inesquecíveis.
No período da manhã
houve o hasteamento das
bandeiras, sessão solene
na Câmara de Vereadores,
onde munícipes que
contribuíram com a
história da cidade foram
homenageadas. Já no
período da tarde a
“Princesa do Norte”
ganhou a Vara Criminal, a
inauguração ocorreu no

Fórum e contou com a
presença de autoridades
do município e região.A
praça Monsenhor
Marcondes ficou repleta
de pindenses para
a c o m p a n h a r  a
arriação das bandeiras e
conferir a apresentação da
Banda Marcial do Corpo
de Fuzileiros Navais do
Rio de Janeiro. Os mais de
90 músicos, regidos por
Cesário, encantaram o
público.As festividades
dos 307 anos de
Pindamonhangaba não
acabam com no dia de seu
aniversário, 10 de julho,
os moradores da cidade e
região poderão participar
das comemorações até o
próximo dia 29. Ainda
haverá sarau, teatros,
aerocross, shows de
bandas nos bairros,
festival de férias e muito
mais. A programação
completa pode ser
consultada no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Pindamonhangaba está
em plena festividade

Pindamonhangaba vai
contar com uma nova vara
de justiça, será a vara
criminal. A inauguração
desta ocorrerá às 15
horas de terça-feira (10),
aniversário da cidade, no
Fórum, localizado na rua
Alcides Ramos Nogueira,
780, Mombaça – paralela
à SP-62 (trecho Amador
Bueno da Veiga). O juiz de
direito do novo ofício é o
Doutor Alexandre Levy
Perrucci.Elisa Aparecida
Zan Caldeira, supervisora
de serviço, irá atuar na

nova vara e comenta que a
expectativa é oferecer
maior eficiência na
prestação dos serviços.
Ela acredita que com este
novo ofício criminal as
equipes poderão
concentrar melhor os
esforços.Perrucci vai
contar com 20
funcionários sendo:
chefes de seção
judiciária, agentes de
administração e
judiciário, escreventes,
agente operacional
judiciário, agente de

serviço judiciário e
oficiais de justiça.Foram
convidadas autoridades
do município, região e da
capital paulista para a
solenidade de
inauguração. Até o
momento confirmaram a
presença, o
prefeito de
Pindamonhangaba, João
Ribeiro, o presidente da
Câmara de Vereadores,
Ricardo Piorino, e o
Diretor do Fórum da
Comarca de Taubaté, Dr.
Jorge A. P. Rodrigues.

Pinda inaugura Vara
Criminal no aniversário

da cidade
A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
representada pelo
prefeito João Ribeiro,
assinou na tarde de
quinta-feira (5) um
convênio com o Fundo
Estadual de Recursos
Hídricos – Fehidro. O
representante do
município encontrou-se
com o secretário de
Saneamento e Recursos
Hídricos do Estado de São
Paulo, Doutor Edson
Giriboni.Com este
convênio será
desenvolvido o projeto de
reflorestamento de mata
ciliar. Este trabalho
contará com ações de
sensibilização, produção
de cartilhas, materiais de
apoio, entre outros.As
matas ciliares são aquelas
as que ficam próximas às
nascentes, córregos, rios
e lagos, protegendo suas
margens da erosão e do

ressecamento dos
barrancos. Evita o
estreitamento dos leitos e
facilita a infiltração da
água da chuva, que chega
com maior facilidade ao
lençol freático.As matas
ciliares ajudam a
estabilizar a temperatura
das águas e são ricas em
variedade de plantas e
animais silvestres, são
consideradas áreas de
preservação permanente
pelo código florestal e
pelas legislações
estaduaisA Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza
um intenso trabalho para
implantação de matas
ciliares e preservação das
já existentes, além disso,
desenvolve ações de
limpeza em
córregos.”Este convênio
vem a somar com os
trabalhos realizados em
Pindamonhangaba em
relação ao Meio

Ambiente. Recentemente
fizemos o Pinda + 20 e
estamos sempre
preocupados e engajados
para cuidar do meio em
que vivemos e também
conscientizar as pessoas
sobre a necessidade de
preservação”, enfatiza o
prefeito João Ribeiro.De
acordo com a diretora do
Departamento de Meio
Ambiente de
Pindamonhangaba, Juliana
Vieira P. de A. Monteiro,
conta que com este
convênio será implantada
a mata ciliar no Ribeirão
do Capituva e Barranco
Alto. “Faremos
mobilização dos
munícipes com educação
ambiental para
conscientizar a
comunidade do entorno
para que eles tenham a
oportunidade de conhecer
os propósitos da mata e os
benefícios que ela traz”.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

assina convênio com
Fehidro

No dia 14/07, sábado, o
shopping sazonal Nestlé
Market Plaza realiza pelo
décimo ano consecutivo
o Passeio de Bebês. O
tradicional encontro das
famílias que trazem para
rua seus pequenos e
recém chegados
membros, diverte as ruas
de Vila Capivari, com
saída do porta principal do
shopping. As inscrições
são gratuitas e começam
a partir das 9h.Durante o
trajeto de 1km, jurados
irão eleger os
participantes nas

categorias “Bebê mais
Bonito”, “Irmãos Bebês
mais Bonitos”, “Gêmeos
mais Bonitos”, “Mãe mais
Bonita”, “Pai mais
Bonito”, “Família mais
Bonita”, “Carrinho e o
Bebê em Fantasia mais
Original” e “Prêmio
Especial do Júri”, que
ganharão brindes dos
patrocinadores e
apoiadores do
Passeio.Como em anos
anteriores, a caminhada,
promete ser animada e,
durante o percurso, as
crianças terão direito a

kits, além de serem
animadas com presença
de animadores, trio
elétrico e grandes
suspresas.Ao término do
Passeio, o público poderá
conferir quem serão os
contemplados.O ponto de
partida e chegada do 10º
Passeio de Bebês será na 
Macedo Soares, 499, em
frente ao shopping Nestlé
Market Plaza.
Informações pelo
telefone (12) 3663-
5144.A próxima atração
do sábado de inverno é o
Passeio de Cães (21/07)

Em Campos do Jordão
Passeio de Bebês chega

ao seu 10º inverno

Neste domingo (15/07)
uma das atrações culturais
será uma “Viagem
Musical” promovida pela
Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão (Campos
F i l a r m ô n i c a ) ,
noTeatro Grande Hotel, a
partir das 18h.Sob a batuta
de Renata Cristina Silva,
a orquestra, formada por
25 músicos, apresentará
um repertório com
clássicos de mestres
como Bach, Tchaikovsky,
Ravel, e populares como
Piazzola, Ary Barroso,
Frank Sinatra entre
outros.Trazendo um
espetáculo de bom gosto,

leve e atraente para
diversos públicos.A
Campos Filarmônica é um
projeto sem fins
lucrativos, que busca a
captação e formação de
jovens talentos da região,
além da difusão e
acessibilidade da cultura
através de espetáculos
artísticos, festivais,
oficinas e
workshops.Neste ano de
2012, a Campos
Filarmônica realizará
apresentações nas
comunidades de Campos
do Jordão; a 2ª edição da
Cello na Montanha, que
trará novamente o
violoncelista e solista

internacional Lars Hoefs
e outras atrações inéditas
do cenário erudito do
Brasil.O Concerto ”Uma
Viagem Musical” conta
com o apoio do Grande
Hotel Campos do Jordão.
Os ingressos custam R$
30,00 (inteira) e R$
15,00 + 1 kg de alimentos
não perecíveis (meia) e à
venda no Teatro Grande
Hotel no dia da
a p r e s e n t a ç ã o .
Informações pelo
telefone (12) 3664-4761
ou 3668-
6 0 0 0 .Te a t r o  G r a n d e
Hotel fica na Av. Frei
Orestes Girardi, 3549 –
Vila Capivari

Campos Filarmônica faz
seu concerto de inverno

O 3º Festival de Humor
recebe neste sábado, 14/
07, o stand up comedy
“Hã?!” do humorista
curitibano, Diogo
Portugal, a partir das
20h.Devido a sua
versatilidade, Portugal
consegue passear pelos
vários formatos de humor,
indo desde stand up
comedy (humor de cara
limpa), ou dando vida às
personagens realmente
engraçadas em esquetes,
ou ainda, utilizar a arte da
improvisação, utilizando
fatos e temas do
cotidiano.Cada vez mais
presente no cenário do
humor brasileiro, Diogo
Portugal já concorreu ao
Prêmio Multishow de
Bom Humor Brasileiro e

em 2005,foi um dos
finalistas do Concurso de
Humoristas do
Fantástico.Com mais de
12 milhões de acessos, os
seus vídeos são um hit na
Internet, mas o público
ainda pode conferir suas
sátiras ao cotidiano, no
quadro Louco de Bom
(Rede Paranaense). Além
de ser criador e curador
do Risorama, o maior
festival de humor da
América Latina, que faz
paralelo com Festival de
Teatro de Curitiba. Sem
esquecer do projeto
lançado com mais quatros
humoristas, o livro-áudio
“Clube da Comédia –
Stand Up”, pela Editora
Nova Cultura, sendo o
primeiro nesse estilo no

Brasil.3º Festival de
Humor é uma realização
da AT Produções &
Marketing Cultural, com
os ingressos  à  venda no
Shopping Aspen Mall
(Rua Djalma Forjaz, 72 –
Vila Capivari) ou no
Ingresso Rápido
(www.ingressorapido.com.br),
no valor de R$ 80,00
(inteira) e R$ 40,00
(meia).  – Outras
informações pelo
telefone (12) 9142- 6253
Teatro Grande Hotel fica
na Av. Frei Orestes
Girardi, 3549 – Vila
Capivari  PRÓXIMAS
ATRAÇÕES: 21/07 -
“Mais que Dilmais”, com
Gustavo Mendes 28/07 -
“Por que os homens
mentem?”.

Diogo Portugal é atração
do Festival de Humor

Começa hoje em
Aparecida do Norte a
Festa do Carreteiro, o
mais tradicional evento da
estrada, que se consagrou
como maior ponto de
encontro de motoristas de
caminhão vindos de todas
as regiões do país, para
conhecer as novidades do
segmento de transporte
rodoviário de cargas e
estabelecer negócios
com as empresas
expositoras.O evento
contará com shows
musicais, apresentação de
novidades do setor de
transportes e atividades
para os caminhoneiros.
Vários stands serão
montados com novidades
no setor.A CCR Nova
Dutra apoiará o evento e
durante os quatro dias de
feira oferecerá aos

caminhoneiros os
serviços gratuitos do
Programa Estrada para a
Saúde. Com infraestrutura
específica instalada nas
dependências da Feira, a
C o n c e s s i o n á r i a
d i s p o n i b i l i z a r á
profissionais entre
médicos e enfermeiros,
além de estudantes da área
de saúde, para realização
gratuita de exames como
verificação da pressão
arterial; verificação do
índice de massa corporal;
exames de colesterol e de
diabetes; avaliação de
risco cardíaco; teste de
visão e atendimento
médico.Como se
credenciar Motorista
com caminhão: na cabine
do portão de entrada do
pátio da Basílica, o
motorista receberá senha

e cupom de
estacionamento. Depois
deverá se dirigir à Central
de Cadastramento da
Feira, onde seus
documentos serão
conferidos e em seguida
lhe entregue a credencial
de motorista, além de um
carimbo de identificação
no pulso. Familiares e
acompanhantes também
serão identificados.
Motorista sem
 caminhão deverá dirigir-
se à Central de Pré-
Credenciamento, munido
de documentos. A Feira
do Carreteiro acontece
entre os dias 11 e 14 de
julho das 15h às 21h,
sendo que no sábado (14)
vai das 16h às 21h. Acesso
pelo km 71 da Rodovia
Presidente Dutra,
Aparecida.

Feira do Carreteiro começa
nesta quarta no pátio da Basílica

de Aparecida
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.

12 de Julho 2012 12 de Julho 2012

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo

Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 12/07/2012

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e

Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital

Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Jornal Regional

Miscelânea

Culinária

Macarrão penne ao molho de legumes

Ingredientes:
½ xícara de chá de azeite
3 dentes de alho amassados
300 gramas de abobrinha em fatias
300 gramas de berinjela em fatias finas
6 tomates maduros sem pele e sem sementes em cubos
1 xícara de chá de manjericão
Sal e pimenta do reino a gosto
400 gramas de macarrão penne cozido
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado.

Modo de preparar:
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abobrinha e
a berinjela e cozinhe por 6 minutos. Junte o tomate e o manjericão e mexa por mais alguns
minutos, tomando o cuidado para que os legumes não desmanchem. Tempere com sal e
pimenta a gosto, misture e desligue o fogo. Junte com o macarrão penne cozido, arrume em
uma travessa, polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Curiosidades

Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e a
maioria dos nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.

Chá verde ajuda na perda do peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá verde
acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.

Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que acontece
é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam e inibem a sua
absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do que a carnívora.

Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal chamamos o
Papai Noel de Pai Noel.

O trenó de Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas.

Os nomes das renas, em inglês são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid?
Mentira. Já dissemos que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.

Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus nasceu em
Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida, desde
quando voltou  do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 anos de idade.

Humor

A loira, com o livro de receitas na mão, estava em dúvida se faria um empadão ou uma torta.
Sua filha, querendo ajudar, falou:
- Mamãe. Faz o empadão. Eu acho o melhor.
- Não sei não filha, acho que a torta é melhor!
- Por que mãe?
- Porque leva mais farinha de trigo. O empadão leva só 500 gramas e a torta, meio quilo.

Uma loira, em casa, falando repetidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, responde:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?

Um médico implanta duas orelhas em um homem que ficou sem, devido a um desastre. Um
mês depois, o transplantado volta para uma nova consulta e diz:
- Doutor, eu quero fazer uma reclamação. O senhor me implantou orelhas de loira?
- Ei, bem! Como é que o senhor soube disso? Perguntou o médico surpreso.
- É que eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Mensagens

A partir de hoje... Olharei as coisas com amor e renascerei... Amarei o Sol, pois ele aquece
o meu corpo... No entanto, amarei a chuva, pois purifica o meu espírito... Amarei a luz, pois
me mostra o caminho... Amarei também a escuridão, pois me faz ver as estrelas...
Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, porque abre a
minha alma... Receberei as recompensas, pois elas me pertencem, mas também aceitarei de
bom grado os obstáculos, pois eles são os meus desafios... A partir de hoje, olharei as coisas
com muito amor e renascerei...

5 passos para melhorar a autoestima:

1º.) Afaste os invejosos: afasta-se das pessoas que o invejam.
2º.) Coragem para mudar: nunca tenha medo de mudar.
3º.) Celebre as pequenas vitórias: por menor que sejam.
4º) Olhe para o futuro: pense que amanhã será bem melhor.
5º) Fique quieto consigo mesmo: sempre ouça a sua consciência.

O “mais” acrescenta, o “mais” diminui:

Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mas” para diminuir o
outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse diminuir o seu. Quando a gente está com
vontade de dizer um “mas”, é melhor pensar bem, por que estou querendo dar uma de
diferente, de contraditório. Tem alguma vantagem, ou é apenas para manifestar a minha
pontinha de inveja, de mal estar?

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre terminam por traduzir nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.

A EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, foi a vencedora, na
categoria ‘Evolução de
Desempenho’, do Prêmio
Abradee 2012 realizado na
noite do dia 4, no auditório da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) em Brasília.O
prêmio, concedido pela
Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), avaliou na
categoria ‘Evolução do
Desempenho’ o grau de
melhoria em cinco critérios -
satisfação do cliente, gestão
operacional, gestão
e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a ,
qualidade da gestão e
responsabilidade social. A
obtenção desta distinção

significa que a EDP
Bandeirante foi a empresa
distribuidora de energia
elétrica do Brasil que
registrou, em 2011/2012, a
melhor evolução na avaliação
global dos cinco critérios.Para
Miguel Setas, presidente da
EDP Bandeirante, “a
premiação reflete o intenso
trabalho de todo o Grupo EDP
no Brasil e da EDP
Bandeirante, em particular,
para garantir a satisfação de
seus clientes por meio da
prestação de um serviço de
máxima qualidade, eficiência
e segurança. Trata-se de um
reconhecimento importante
para toda a Empresa e um
estímulo para a melhoria
contínua de nossos
serviços”.Prêmio Abradee

2012Conferido anualmente
desde 1999, o Prêmio Abradee
é a mais reconhecida
premiação do setor de
distribuição de energia elétrica
do Brasil. O prêmio também
é concedido nas categorias
nacional, regional e em todos
os 5 critérios avaliados na
“Evolução de
Desempenho”.A Associação
Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee) é
uma sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos. A
Associação reúne 41
concessionárias de
distribuição de energia
elétrica, estatais e privadas,
atuantes em todas as regiões
do país, responsáveis pelo
atendimento de 99% do
mercado brasileiro de energia.

EDP Bandeirante ganha Prêmio
Abradee na categoria ‘Evolução de

Desempenho’


