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A GAzetA dos Municípios

Eleições 2014: Dilma 
Roussef fica acima de 

51% dos votos e se
reelege presidente

Prefeitura amplia pista
de aeromodelismo do 
Parque da Juventude

Neste domingo, quase 125 
milhões de eleitores dos 27 
estados e Distrito Federal 
foram às urnas para esco-
lher seu representante ao 
cargo majoritário do país. 
A divulgação dos resulta-
dos só ocorreu a partir das 
20h00 porque o estado do 
Acre tem três horas de di-
ferença em relação ao fuso 
horário oficial. Venceu 
a candidata do PT, com 
uma margem próxima dos 
3% de vantagem sobre o 
candidato tucano. A atual 
presidente conquistou nas 
urnas mais de 54 milhões 

Os praticantes do aeromo-
delismo têm um motivo 
para comemorar. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Obras e DOV, ampliou e 
asfaltou a pista de pouso 
e decolagem dos aeromo-
delos, no Parque da Juven-
tude. Tradicional ponto de 
encontro dos amantes do 
aeromodelismo, o Parque 
da Juventude está receben-
do cada vez mais investi-
mentos da Administração 
Municipal. Integrante do 
Departamento de Parques 
da Secretaria de Gover-

de votos, o equivalente a 
51,4% dos votos válidos 
contra quase 51 milhões 
de (48,5%) de Aécio Ne-
ves, e está reeleita para di-
rigir o país por mais quatro 
anos. A certeza da vitória 
só veio nos momentos fi-
nais da apuração. Quando 
faltava ainda 5% para a 
totalização dos votos apu-
rados, a petista tinha 50,99 
contra 49,01 do candidato 
do PSDB. Após 25 anos, 
quando Fernado Collor 
PRN) e Lula (PT) protago-
nizaram uma eleição dis-
putadíssima - a primeira 

no, o Parque da Juventu-
de recebeu, somente com 
essa reforma, um inves-
timento de R$50 mil. Por 
meio da equipe da Usina 
de Asfalto, foi feita a base 
em uma área de 2.861,10 
m² (187,00 m x 15,30 m) 
usando 201,50 m³ de bica 
corrida e o asfaltamento 
usando 224,95 m³ de mas-
sa asfáltica (CBUQ - Con-
creto Betuminoso Usina-
do a Quente). Com isso, 
a nova pista substituiu a 
já existente no local, com 
melhor qualidade para re-
ceber os aeromodelos. O 

após mais de 30 anos de re-
gime militar - Dilma Rou-
sseff e Aécio Neves repeti-
ram o clima de expetativa 
nas eleições de 2014 para 
a presidência da Repúbli-
ca. A corrida presidencial 
deste anos teve ainda con-
tornos mais tensos, com 
um nível de agressão entre 
candidatos jamais visto, 
situação que gero muitas 
crítias e que acabou re-
fletindo nas militâncias. 
Em várias cidades do país 
houve confrontos entre 
cabos eleitorais e simpa-
tizantes dos dois partidos.

aeromodelismo tornou-
se, nos últimos anos, um 
verdadeiro esporte com 
milhões de praticantes no 
mundo todo. Projetam, de-
senham e constroem a sua 
própria máquina voado-
ra para depois fazer com 
que ela voe.  Considera-
do muito mais do que um 
hobby, o aeromodelismo 
exige dedicação, paciência 
e criatividade. Os aeromo-
delistas precisam conhecer 
a tecnologia dos motores, 
o trabalho com madeira 
ou metais, ou mesmo com 
fibras e resinas sintéticas.

Taubaté vence Sesi no 
“tie-break” e conquista 
histórico título de vôlei 

para a região

Em jogo recheado de emo-
ções realizado no ginásio 
de esportes do clube Aba-
eté, o Taubaté Volei /Fun-
vic quebrou a hegemonia 
do Sesi-SP e conquistou 
o inédito título paulista de 
vôlei para a região. Sem o 
central Sidão, os taubate-
anos entraram em quadra 
com Deivid, que acabou 

sendo um dos mais im-
portantes do jogo. Com 
um início aparentemente 
tranquilo, o sexteto tauba-
teano chegou a abrir 2 
sets a 0, com parciais de 
25/16, 25/17, 24/26. Mas 
o Sesi cresceu no jogo e 
após grande reação con-
seguiu empatar e levar a 
decisão para o tie-break . 

Mas, como apoio da tor-
cida, o Taubaté Volei sou-
be frear o ímpeto do Sesi 
e venceu a decisão no set 
decisivo por 15/11. Vale 
destacar que equipe exis-
te há apenas dois anos. O 
time agora se prepara para 
sua estreia na Superliga às 
20h, quando receberá Mi-
nas, no ginásio do Abaeté. 

30-11-2014
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra circulando o Equador.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio um 
gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente dife-
rente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja composta 
de um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de 
seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontra-
dos na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxigênio e do hidrogênio.

Humor

Joaquim estava sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo 
Manoel:
- Ô Manoel! Grita ele.
- Ô Joaquim! Responde o amigo. Joaquim como faço pra atravessar para o outro lado 
do rio?
- Não sejas burro, Manoel! Tu já estás do outro lado! 
***
Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos: a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi desco-
berta e a outra metade ainda esconde belezas.

Entre 26 e 35 anos: a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.

Entre 36 e 40 anos: a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.

Entre 41 e 50 anos: a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.

Entre 51 e 60 anos: a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada por 
fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.

Entre 61 e 70 anos: a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem patru-
lhas e a camada de neve oculta tesouros.

Entre 71 e 80 anos: a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.

Depois dos 80 anos: a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, mas 
ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre os 15 e 80 anos: o homem é como Cuba, governado por um só membro.

Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar bra-
vamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exemplifica de 
que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, insurgem-se contra 
o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando as suas chances de se 
defender.
***
Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. Elas 
fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam contro-
lando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, sempre 
com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas 
atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por 
seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos 
das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade é o mesmo 
que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem sempre e, perceben-
do o domínio que exercem sobre seus filhos, acabam inventando mil desculpas para 
justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade 
estão desejando controlar o que elas consideram sua propriedade: seus filhos. Muitas 
explicam que querem poupá-los das dificuldades e por isso exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agirem em deter-
minadas situações. Outras, ainda, agem de forma autoritária porque são dependentes 
dos filhos, não tem vida própria ou por puro interesse pessoal. Mães deixem seus filhos 
aprenderem sozinhos a enfrentar a vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com 
trabalhos interessantes ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Fa-
çam novas amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos

Para o sábio, o suficiente é abundante.
Se quiseres conhecer uma pessoa dê-lhe autoridade.
O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.
Só aquele que está se asfixiando sabe por que o ar existe.
Dar é lançar uma ponte por cima do abismo da sua solidão.
Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim;
Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.
Nada é mais vergonhoso que uma afirmativa sem conhecimento.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Há tempo para partir, mesmo quando não se tem para onde ir.
O homem que teme a verdade nada tem a temer das mentiras.
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.
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Anatel cobra transparência 
de operadoras para mudar 
cobrança da internet móvel

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
convocou as operadoras de 
telefonia celular para pedir 
explicações sobre mudan-
ças na forma de cobrança 
da internet móvel. Segun-
do o presidente da agência, 
João Rezende, a prestação 
de informações ao usuário, 
antes da alteração, deve 
ser prioridade. “Temos de 
observar o regulamento de 
defesa do consumidor e 
olhar claramente a questão 
da transparência. Todas as 
empresas deverão ter um 
sistema para avisar o usu-
ário”, disse. A operadora 
de telefonia Vivo já anun-
ciou que mudará, a partir 
de novembro, a forma de 
cobrança da internet pelo 
celular para clientes de pa-
cotes pré-pagos. Quando o 
pacote de dados contrata-
do pelo cliente acabar, ele 
terá de pagar um adicional 
para continuar navegan-
do. Atualmente, quando a 
franquia chega ao fim, a 

velocidade de navegação 
é reduzida, mas o usuário 
não tem custo excedente. 
A partir de 6 de novembro, 
a mudança vale inicial-
mente para clientes do Rio 
Grande do Sul e de Minas 
Gerais, mas, nos próximos 
meses, poderá ser esten-
dida para outras regiões. 
Conforme a Anatel, as 
regras do setor permitem 
às empresas adotar várias 
modalidades de franquias 
e de cobranças. Entretan-
to, o Regulamento Geral 
de Direitos do Consumi-
dor de Serviços de Tele-
comunicações determina 
que qualquer alteração em 
planos de serviços e ofer-
tas deve ser comunicada 
pela prestadora ao usuário, 
com antecedência míni-
ma de 30 dias. Diretor da 
Anatel, Rodrigo Zerbone 
revelou que a Vivo já in-
formou a agência sobre a 
mudança. “O que exigi-
mos é que o cliente seja 
informado, mesmo que 

a alteração já esteja pre-
vista no contrato”, salien-
tou. Explicou que, caso 
a empresa não avise no 
prazo previsto, poderá ser 
multada. Por enquanto, 
a mudança não vale para 
clientes da Claro, TIM e 
Oi. Para a TIM, mudanças 
no formato de tarifação 
de dados móveis são um 
movimento natural, mas 
a operadora informou que 
não prevê qualquer ajuste 
na cobrança, mas segue 
avaliando as diferentes 
possibilidades. A Oi con-
sidera o fim da velocidade 
reduzida, aliada ao novo 
modelo de cobrança por 
pacotes adicionais, uma 
tendência mundial. A ope-
radora avalia com atenção 
a estratégia. A Claro não 
informou se mudará, mas 
garantiu que seus clien-
tes, após o encerramento 
da franquia, podem esco-
lher entre contratar paco-
tes adicionais ou navegar 
com velocidade reduzida.

Ericsson abre vagas para nível 
técnico em eletrônica

eletrotécnica e telecomunicações

Próxima sessão ordinária 
da Câmara de Pinda será na 

manhã de sexta-feira, 31

A Ericsson está com va-
gas abertas para técnicos 
em eletrônica, eletrotéc-
nica e telecomunicações 
– além de assistentes téc-
nicos com ensino médio 
e experiência na área. As 
posições são para diversas 
cidades do país, nos esta-
dos da Bahia, Minas Ge-
rais e São Paulo (incluin-
do São José dos Campos), 
com a obrigatoriedade 
de registro no CREA 
(Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia). 
As atividades desenvolvi-
das incluem conhecimento 
na operação, manutenção 

Ordem do Dia. 38ª Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Alck-
min”, no próximo dia 31 
de outubro de 2014, sex-
ta-feira, às 8h. Matérias 
de Discussão e Votação 
I. Projeto de Lei n° 
47/2014, do Vereador Ro-
derley Miotto, que “Ins-
titui o Dia Municipal 
da Pessoa com Síndro-

e testes em redes 2G/GSM 
e 3G/WCDMA, conheci-
mento em análise de sis-
tema irradiante, além de 
transmissão PDH e de alta 
capacidade SDH e MUX. 
Conhecimentos de elé-
trica, bateria, nobre-
ak, energia AC – DC, 
ar condicionado e sis-
tema de aterramento 
também são essenciais. 
Os requisitos exigidos, 
além da formação nas áreas 
informadas, são conheci-
mento básico de informáti-
ca, ter disponibilidade para 
viagens regionais, possuir 
CNH (Carteira Nacional 

me de Down na cidade 
de Pindamonhangaba e 
dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 
131/2014, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Executivo Municipal a 
celebrar convênio com a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba 
para serviços de urgência/
emergência no Pronto So-
corro Municipal e Pronto 
Atendimento Infantil”.

de Habilitação) catego-
ria B, definitiva; dispo-
nibilidade para trabalhar 
em escala ou nos horá-
rios de 8 às 16h20min 
ou 16h20 às 0h40.  
O perfil para as vagas 
também requer capa-
cidade de trabalho em 
equipe, senso de respon-
sabilidade, comprometi-
mento, dinamismo, proati-
vidade e não ter problemas 
com trabalho em altura. 
Os interessados de-
vem enviar seus cur-
rículos com o código 
“Técnicos Brasil” para 
s e l eção@egs . com.b r.

III. Projeto de Resolução 
n° 08/2014, do Vereador 
Professor Osvaldo Macedo 
Negrão, que “Altera o inci-
so XI e o Parágrafo Único 
do Art. 269 do Regimento 
Interno”. Pindamonhanga-
ba, 22 de outubro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e : 
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Prefeitura de Ubatuba abre 
concurso público para 464 

vagas
A Prefeitura de Ubatuba 
abre nesta semana as ins-
crições para o concurso 
público para o preenchi-
mento inicial de 464 va-
gas, distribuídas por 90 
cargos, em diferentes áre-

as. As vagas são para en-
sino fundamental, médio 
e superior. Os salários va-
riam de R$ 777,12 até R$ 
2.841,00. E atendento à 
legislação municipal, 20% 
das vagas são reservadas 

para negros, índios e qui-
lombolas. O valor das ins-
crições variam de R$ 30 a 
R$ 65. A lista de vagas, o 
edital e o link para inscri-
ções estão disponíveis no 
site: www.idecan.org.br

Energia elétrica tem reajuste 
em 19 cidades da RMVale

Na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 19 
municípios terão reajusta-
das, a partir desta semana, 
a tarifa de energia elétrica. 
As localidades são servi-
das pela concessionária 
EDP Bandeirante que vai 
repassar para a população 
um aumento médio de 
21,93% nas contas de luz.
Para as residências, o au-
mento na tarifa será de 
20,60%, por ser a deman-
da considerada de baixa 
tensão. Já para as indús-
trias, que são grandes 
consumidores de energia, 
o reajuste é de 23,78%. 
As 19 cidades da região 
que são atendidas pela  
EDP Bandeirantes e que 
passarão pelo reajuste 
do preço de eletricidade 
são: Aparecida, Caçapa-
va, Cachoeira Paulista, 
Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratingue-
tá, Jacareí, Jambeiro, 
Lorena, Monteiro Lo-
bato, Pindamonhanga-
ba, Potim, Roseira, San-
ta Branca, São José dos 
Campos, São Sebastião, 
Taubaté e Tremembé.
Anualmente, as distri-
buidoras passam por um 
processo de reajuste de 
tarifas, que pode resultar 
em elevação ou queda, 
dependendo do que for o 

resultado da apuração feia 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el).  Em nota a EDP Ban-
deirante, justificou que o 
reajuste é decorrente do 
aumento dos custos com 
a compra de energia jun-
to ao governo. Também 
pesou nesse reajuste, de 
acordo com a nota, o pe-
ríodo de poucas chuvas , o 
que afetou os reservatórios 
das hidrelétricas e provo-
cou a compra de energia 
das usinas termoelétricas.
O reajuste nas contas 
de luz terá validade até 
22 de outubro de 2015.
Nota à Imprensa da 
EDP Bandeirante
São Paulo, 22 de outu-
bro de 2014 - A EDP 
Bandeirante, empresa do 
Grupo EDP Brasil que 
atua na região do Vale 
do Paraíba, Alto Tietê e 
Litoral Norte de São Pau-
lo, informa que, no dia 23 
de outubro, entra em vigor 
o reajuste de 21,93% na 
tarifa de energia elétrica 
paga pelos consumidores 
atendidos. A Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) definiu o reajus-
te tarifário a ser aplicado 
em sua área de conces-
são que será válido até 
22 de outubro de 2015.
Para os consumidores re-

sidenciais (Classe B1), 
o percentual de reajus-
te será 20,62%. O efei-
to médio divulgado de 
21,93% considera todas as 
classes de consumidores. 
Vale ressaltar que o índi-
ce foi determinado, prin-
cipalmente, pelo aumento 
dos custos com compra 
de energia. O aumento 
decorre das poucas chu-
vas observadas nas usinas 
hidroelétricas nos últimos 
anos e na necessidade de 
acionamento de usinas ter-
moelétricas, que possuem 
custo de operação elevado. 
Somente 0,87% do Índice 
de Reajuste Tarifário anu-
al (IRT) aprovado refere-
se a gastos gerenciáveis, 
reajustados com base na 
inflação (IGP-M) e atribu-
ídos à EDP Bandeirante, 
como custos de operação 
e remuneração de investi-
mentos realizados. O res-
tante diz respeito a custos 
não gerenciáveis pela dis-
tribuidora, repassados – de 
acordo com a legislação 
e a regulação brasileira 
vigentes há cerca de 20 
anos – aos consumidores, 
entre eles as despesas com 
a compra de energia, que 
correspondem a 10,09% do 
Reajuste Tarifário, 
bem como encargos 
setoriais e impostos.

PAT de Taubaté oferece 
oportunidades de emprego 

e vagas às pessoas com
deficiência

Para quem está à pro-
cura de emprego, 
o PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) 
de Taubaté oferece n ex-
celentes oportunidades 
de trabalho em diversas 
áreas e funções.  Também 
há vagas direcionadas ex-
clusivamente às pessoas 
com deficiência para as 
funções de mecânico de 
motor a diesel, tapeceiro 
de veículos e motorista 
de ônibus rodoviário, que 
exige CNH categoria “D”.  
Os interessados em con-

correr a uma vaga de em-
prego devem fazer o seu 
cadastro, sendo necessá-
rio comparecer à agência 
e apresentar a Carteira de 
Identidade, CPF, Carteira 
de Trabalho e número do 
PIS. As agências do PAT 
oferecem  oportunidades 
de emprego e inserção de 
pessoas que estão desem-
pregadas no mercado de 
trabalho, e ainda serviços  
de emissão de Cartei-
ra de Trabalho e Seguro 
Desemprego. Vagas ofe-
recidas:   cozinheiro de 

restaurante, eletricista, 
eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
empregado doméstico 
para serviços gerais, en-
canador industrial, mecâ-
nico montador, operador 
de retroescavadeira, ope-
rador de caixa, e vigilan-
te. O PAT de Taubaté está 
localizado à Rua Benedi-
to da Silveira Moraes, s/
nº - Jardim Ana Emília 
(Rodoviária Nova). 
O horário de atendi-
mento é de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.
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10º Prêmio Fiesp de 
Conservação e Reúso 

de Água está com
inscrições abertas

Subprefeitura de Moreira 
César terá bicicletário no 

Centro Esportivo Zito

Homenagear empresas 
que adotam medidas efe-
tivas para redução de 
consumo e do desperdí-
cio da água é a iniciativa 
da FIESP que comunica 
a abertura de inscrições 
para o 10º Prêmio Fiesp 
de Conservação e Reúso 
de Água.  Com essa ini-
ciativa, a FIESP pretende 
que as boas práticas de uso 
eficiente de água sejam e 
reconhecidas, além de di-
fundidas, principalmente 

A equipe da Subprefeitura 
de Moreira César está re-
alizando o nivelamento do 
piso para a construção de 
um espaço para que os alu-
nos do Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
possam guardar as bicicle-
tas. A obra teve início na 

as que geram benefícios 
ambientais, econômicos 
e sociais e aumentando a 
competitividade do setor. 
A participação é gratuita 
e os interessados podem 
inscrever projetos implan-
tados no Estado de São 
Paulo por empresas em 
duas categorias: ‘Micro e 
Pequeno Porte’ ou ‘Médio 
e Grande Porte’.  De acor-
do com os organizadores, 
a solenidade de premiação 
vai ocorrer no 24 de mar-

semana anterior e assim 
que for concluída irá bene-
ficiar centenas de pratican-
tes de atividades físicas. A 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer oferece 
aulas de natação, futebol, 
futsal, handebol, basquete, 
ginástica rítmica, capoeira, 

ço de 2015, em comemo-
ração ao Dia Mundial da 
Água. Além de um tro-
féu, a empresa vencedora 
em cada categoria rece-
berá um selo com regis-
tro do prêmio e ano de 
referência. Outras qua-
tro finalistas, duas por 
categoria, recebem pla-
cas de menção honrosa.
Os candidatos podem fa-
zer sua inscrição até o 
dia 12 de dezembro de 
2014 no website da FIESP 

judô, entre outras modali-
dades no “Zito”. Além dis-
so, há atividades do Pro-
grama Atleta do Futuro, 
Atletismo Cidadania, trei-
nos de rugby e os skatistas, 
praticantes de streetball e 
street dance também utili-
zam o espaço diariamente. 

Bloco “Pé na Cova” 
promove mais um 

evento com vistas ao 
carnaval 2015

Com vistas ao Carnaval 
2015, a diretoria do blo-
co carnavalesco “Pé Na 
Cova”, de Pindamonhan-
gaba, vai promover no sá-
bado, dia 8 de novembro, 
o evento “Pé no Hawaí”. 
A programação será re-
alizada na sede da Asso-
ciação dos Funcionários 
Públicos Municipais de 
Pindamonhangaba. O 
evento será abrilhantado 
com muita marchinha por 
conta da “Banda Furiosa 
do Maestro Marquinhos”,  
com chope, refrigerante, 
agua e energético a vonta-
de, além de uma comple-
ta mesa de frutas. Após a 
1h será servida uma su-
culenta canja, e tudo isso 
está incluso no ingresso 
que também dá direito 
a uma caneca e um aba-
dá. “Esse é o diferencial 
do Bloco Pé na Cova que 

busca uma diversão em fa-
mília. Teremos uma área 
vip para as crianças com 
monitores, onde estare-
mos comemorando a che-
gada do Carnaval 2015, 
pois na data estaremos 
a 100 dias do carnaval. 
Queremos também vir 
mais forte, e organizado 
no próximo carnaval. Para 
isso estamos nos prepa-
rando desde já””, disse 
o presidente da agremia-
ção, Sérgio Rezende. Os 
ingressos estão a venda 
por R$30, somente com 
os Diretores do Bloco e 
são limitadíssimos. Os in-
teressados podem entrar 
em contato com Sérgio 
Rezende (99165.2657), 
Waltão (99132.3900), 
Marcos (99167.1964), 
Daniel (99100.9995) ou 
pelo Wattsapp 99165.2657 
(Sérgio). Atividades so-

ciais: Segundo Rezende, 
uma das metas para 2014 
é o lado social e seus di-
retores e componentes  
pretendem atuar não ape-
nas como um bloco car-
navalesco, mas também 
um grupo de amigos vol-
tados à realização de um 
trabalho para o bem.  Em 
parceria com o Lions Clu-
be de Pindamonhangaba, 
durante o evento “Pé no 
Hawai” a diretoria do Pé 
na Cova promove vento a 
“Campanha do Macarrão” 
onde todos que adquiriram 
o ingresso são convida-
dos a doarem um quilo de 
macarrão. Todo material 
arrecadado será destinado 
ao Sopão da Cidade Nova. 
Parte do valor arreca-
dado também será des-
tinada parte a aquisição 
de material para a So-
pão da Cidade Nova.


