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A GAzetA dos Municípios

Projeto Guri abre mais de 
1.400 vagas para aulas de 

música na região

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares

móveis nesta semana

Receita libera esta
semana consulta
a lote do IR retido

na malha fina

O Projeto Guri oferece 
mais de 1.400 vagas em 
aulas de instrumentos mu-
sicais, canto coral e inicia-
ção musical (este dedicado 
às crianças de 6 a 8 anos), 
na região do RMVa-
le. As inscrições come-
çam no dia 2 de feverei-
ro e vão até 7 de março.

A Prefeitura de Tauba-
té divulga a relação de 
ruas fiscalizadas pe-
los radares móveis 
nesta semana. O objeti-
vo da fiscalização é dar 
mais transparência e bus-
car a redução do número 

A consulta ao primeiro 
lote residual de restitui-
ções do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2014 
liberadas da malha fina 
será divulgada esta se-
mana, conforme informa-
ções da Receita Federal. 
Os valores, normalmente 
pagos a cada dia 15, des-
ta vez serão liberados até 
o fim de janeiro. O mon-
tante do lote depende das 
disponibilidades do Te-
souro Nacional, que cor-
rige o dinheiro pela taxa 
básica de juros (Selic).
Anualmente, a Receita li-
bera sete lotes regulares 
de restituições – o pri-
meiro em junho e o úl-
timo em dezembro. Nos 
meses seguintes, à me-
dida que as declarações 
retidas em malha são 
corrigidas pelos contri-

 Os interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portan-
do: RG ou certidão de 
nascimento e compro-

de acidentes de trânsito 
na cidade. Veja a lista:
26/01 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
27/01 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
28/01 - Av. Dom Pedro I, 

buintes, são liberados os 
lotes residuais, normal-
mente a partir de janeiro.
Em dezembro, a Recei-
ta Federal informou que 
937.939 declarações es-
tavam retidas em malha. 
São 740.760 com im-
posto a restituir, 174.301 
com imposto a pagar 
e 22.878 sem impos-
to a pagar ou a restituir.
Os contribuintes nesta si-
tuação devem acessar o 
extrato da declaração para 
identificar os motivos que 
o levaram à malha fina e 
fazer as devidas correções 
para ter a situação resolvi-
da. O documento fica dis-
ponível no e-CAC (Centro 
Virtual de Atendimento).
De acordo com o Fisco, o 
maior motivo de retenção 
em malha foi omissão de 
rendimentos, presente em 

vante de matrícula es-
colar e/ou declaração de 
frequência escolar refe-
rente ao semestre. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumento ou 
realizar testes seletivos.
 O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno. 
Ao longo deste período, 
outras vagas podem abrir 
por conta de desistências. 
Mais informações sobre os 
cursos oferecidos no polo 
da cidade de interesse e a 
disponibilidade de vagas 
de cada um, assim como 
seu endereço e horário 
de funcionamento, basta 
acessar o site do projeto.

bairro Campos Elíseos;
29/01 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
30/01 - Av. Ernesto de 
Oliveira Filho, bair-
ro Bosque Flamboyant;
31/01 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;
01/02 - Av. Joaquim Fer-
reira da Silva, Parque Três 
Marias. Observações: Os 
locais de fiscalização es-
tão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

52% dos casos. Em segun-
do lugar, aparecem despe-
sas médicas, respondendo 
por 20% das retenções. 
Depois, com 10%, a au-
sência de Declaração do 
Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (Dirf), que 
ocorre quando a pessoa fí-
sica declara um valor, mas 
o patrão não apresenta a 
declaração ou faltam in-
formações no documento.
Pelas normas da Receita, 
a restituição fica disponí-
vel no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate neste prazo, 
deverá requerer a res-
tituição pela internet, 
usando formulário ele-
trônico  Pedido de Paga-
mento de Restituição ou 
diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do 
Processamento da Dirpf.
A consulta aos lotes 
de restituição é dispo-
nibilizada na página 
da Receita na internet. 
No endereço é possível, 
inclusive, consultar lo-
tes de anos anteriores. 
A consulta pode ser fei-
ta também por meio de 
tablets e smartphones, 
com os sistemas iOS 
(Apple) ou Android.

Utilidade pública: Falta de 
energia elétrica programada 
poderá afetar abastecimento 

em São Luiz do Paraitinga
A Sabesp informa que, em 
razão de interrupção pro-
gramada no fornecimento 
de energia elétrica pela con-
cessionária responsável, 
poderá haver intermitência 
no fornecimento de água na 
próxima sexta-feira (30), 
entre 9h e 16h, em todo o 
município, exceto no dis-
trito de Catuçaba. A com-
panhia recomenda que os 
moradores evitem o des-
perdício. Confira algumas 
dicas de economia de água: 
- tome banhos mais cur-

tos e feche o registro du-
rante o ensaboamento; 
- deixe a torneira fechada 
enquanto escova os den-
tes ou faz a barba; - dei-
xe para lavar o carro em 
outra data – e evite usar 
a mangueira, para isso, 
prefira um balde com 
água; - lave a calçada ou 
o quintal em outro dia – 
e lembre-se de usar uma 
vassoura e um balde com 
água, não a mangueira; - 
dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-

tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima; 
- antes de lavar a louça, 
retire e excesso de comi-
da com a esponja; deixe a 
torneira fechada ao ensa-
boar. Casos de emergência 
e pedidos de serviços po-
dem ser informados pelo 
telefone 0800-055-0195, 
com prioridade para 
hospitais, creches, asi-
los e demais entida-
des dessa natureza. 

Fundo Social abre 
inscrições para cursos da 
Escola de Moda, Padaria 
Artesanal e Assistente de 

Cabeleireiro
O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé está 
com inscrições abertas 
para cursos da Escola de 
Moda, Padaria Artesanal e 
Assistente de Cabeleireiro.  
O programa de geração de 
renda é destinado a mu-
nícipes acima de 18 anos 
com renda familiar a até 

dois salários mínimos.
Para fazer a inscri-
ção os interessados po-
dem se dirigir a unida-
de, que fica na Rua José 
Monteiro Patto n° 235 
– Jardim Bom Jesus, le-
vando cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e escolaridade. Mais infor-

mações pelos telefones: 
(12) 3674.3660 ou 
(12) 3674.3910. 
Horário de funciona-
mento de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.
Em breve abriremos vagas 
para o curso do Senai de 
Técnicas em Vendas para 
a Região do Maracaibo.
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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

Aulas práticas de habilitação
para categoria B têm nova 

carga horária

A partir desta semana aulas 
práticas para condutores 
da categoria B terão nova 
carga horária. De acordo 
com a lei federal que entra 
em vigor em todo o Estado 
de São Paulo, o reajuste 
nos valores praticados pe-
los Centros de Formação 
de Condutores (CFCs) 
seja mínimo, em torno de 
6%, ação já articulada pelo 
Detran.SP para garantir 

esse limite. A medida pas-
sa a valer para o candidato 
que realizar o exame mé-
dico a partir dessa data. O 
cidadão que se candidatar 
a sua primeira habilitação 
na categoria B, conforme 
determina a Resolução 
493 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), 
terá um acréscimo de cin-
co horas na carga horária, 
que passará de 20 para 25 

horas /aulas. Para quem  
está habilitado na catego-
ria A (moto) e quer adicio-
nar a categoria B (carro), 
a carga horária passará de 
15 para 20 horas de aulas 
práticas, das quais 4 horas/
aula deverão ser realiza-
das no período noturno. 
Simulador - O candidato 
à 1ª habilitação na catego-
ria B (carro) que optar em 
trocar aulas práticas de rua 
pelo Simulador de Direção 
Veicular, poderá substituir 
até oito aulas, sendo  4h 
no período noturno e 4h 
no diurno. Da carga ho-
rária total para adicionar 
a categoria, poderão ser 
realizadas no simulador, 
se o cidadão desejar, até 6 
horas/aula, sendo 3h para 
substituição das aulas no-
turnas e 3h para as diurnas.

Estudo aponta que São Paulo é 
o Estado número 1 em

condições de vida
Desenvolvido pela consul-
toria Macroplan, o estudo 
“Desafios da Gestão Esta-
dual” revela que o Estado 
lidera os rankings de sa-
neamento e condições de 
vida. O paulistano pode 
se orgulhar de contar com 
os melhores serviços do 
País em saneamento bá-
sico adequado, coleta de 
esgoto e de lixo e abaste-
cimento de água. A cons-
tatação é do estudo Desa-
fios da Gestão Estadual 
realizado pela consultoria 
Macroplan, que organizou 
e analisou as informações 
disponíveis sobre a situa-
ção atual e a evolução na 
última década de todas as 
unidades da Federação em 
10 dimensões – além de 
Condições de Vida, Edu-
cação, Juventude, Saúde, 
entre outras temáticas. O 
melhor desempenho de 
São Paulo, entre os crité-
rios analisados em Condi-
ções de Vida, é na coleta 
de lixo. Em 2013, 99% da 
população do Estado era 
atendida por esse servi-

ço – o que faz com que o 
Estado lidere o ranking na-
cional. Segundo o estudo, 
cerca de 11% dos domicí-
lios brasileiros ainda não 
contam com algum serviço 
regular de coleta de lixo. 
Na sequência, São Pau-
lo se destaca por oferecer 
o maior acesso a esgota-
mento sanitário (com rede 
coletora ou fossa séptica) 
e abastecimento de água. 
Em 2013, 96,3% e 96,2% 
da população podiam uti-
lizar, respectivamente, es-
ses serviços. Com esses 
índices, o Estado está à 
frente nos rankings nacio-
nais. No restante do País, 
os índices de população 
atendida eram, respectiva-
mente, 75,9% e 84%. São 
Paulo é ainda exemplo 
para o restante do País em 
saneamento básico. Com 
93,9% dos domicílios com 
acesso a serviços de sane-
amento básico adequado 
em 2013, o Estado ocupa o 
primeiro lugar do ranking. 
No Brasil, a situação, po-
rém, é preocupante. Ape-

sar dos avanços dos últi-
mos anos, em 2013 ainda 
restavam 30% dos lares 
brasileiros com carências 
na provisão de água, es-
goto e coleta de lixo. Em 
critérios relacionados à 
moradia, São Paulo tam-
bém teve avanços signifi-
cativos nos últimos anos. 
De acordo com o estudo, o 
Estado ocupava a nona po-
sição em 2007, no ranking 
de déficit habitacional 
relativo, com 9,4% dos 
domicílios do Estado em 
condições precárias de ha-
bitação. Já em 2012, caiu 
para a 14ª posição, com 
9,2% dos domicílios nes-
sa realidade. “Em grande 
parte de critérios analisa-
dos, estamos próximos da 
universalização. Isso reve-
la os esforços do governo 
em promover condições 
de vida adequadas à popu-
lação e, desta forma, tam-
bém tornar o Estado ainda 
mais competitivo na atra-
ção de investimentos”, co-
menta o diretor da Investe 
São Paulo, Sergio Costa.  
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Futebol Feminino de Taubaté
realiza seletiva em fevereiro

Atual campeã dos Jo-
gos Abertos da Juven-
tude e bicampeã pau-
lista da LINAF (Liga 
Nacional de Futebol), 
a equipe de futebol femi-
nino de Taubaté realizará 
uma seletiva para desco-
brir novos talentos para o 
time. O processo de sele-
ção acontece no domin-
go, 1 de fevereiro, às 15h, 

no campo do Complexo 
Esportivo da CTI. Para 
participar, as meninas in-
teressadas devem compa-
recer ao local portando o 
RG e trajando roupa para 
a prática esportiva (meião, 
caneleira, calção e chutei-
ra). Podem participar atle-
tas dos 15 aos 19 anos de 
idade, para a equipe sub 
19, e acima de 19 anos 

para a equipe adulta. Não 
há taxa para participar 
da seletiva e as menores 
de idade devem ir acom-
panhadas pelo respon-
sável.  O campo da CTI 
fica na Rua Três Meninas, 
s/ nº, Vila Edmundo – 
Taubaté/ SP; próximo 
à faculdade Anhague-
ra II, ao lado do Su-
permecado Nagumo

Represa de Paraibuna atinge 
o volume morto

A represa de Paraibuna 
começou a usar o volume 
morto na última quinta-
feira (22), fazendo com 
que a usina hidrelétrica li-
gada ao reservatório deixe 
de operar, prejudicando o 
abastecimento da RMVale 
e da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. A Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA) divulgou nota in-
formando que não serão 
necessárias obras para 
captar o volume morto da 
represa, diferente do Siste-
ma Cantareira, onde foram 

necessárias obras para a 
instalação de bombas ca-
pazes de acessar o volume 
abaixo do limite operacio-
nal daqueles reservatórios. 
A nota também informou 
que as regras para a utili-
zação da reserva técnica 
permanecem as mesmas 
em vigência, não havendo 
mudanças na vazão diária 
ou em obras de liberação 
da água manancial. Po-
rém não descarta a possi-
bilidade de alterá-las caso 
necessário e que as altera-
ções serão feitas junto da 

ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico). Se-
gundo dados do ONS, o 
volume morto total do Pa-
raibuna possui 2.096 hm³, 
que equivalem a 2,096 tri-
lhões de litros. O volume 
total de água desta reserva 
acessível por gravidade 
ainda está sendo estuda-
do pelo ONS e o operador 
do reservatório. Desde 
que foi criada, em 1978, 
está é a primeira vez que 
o nível do reservatório de 
Paraibuna chega a zero. 
A represa é considera um 
dos maiores reservatórios 
do Estado de São Paulo. 
A principal finalidade do 
reservatório de Paraibuna 
é regular a vazão do Rio 
Paraíba do Sul, responsá-
vel pelo fornecimento de 
água para várias cidades 
do Vale do Paraíba e do 
Estado do Rio de Janeiro.

ERRATA:

Na edição nº 1374 do dia 03-04-05/01/2015, referente ao extrato de 
contrato TERMO ADITIVO nº 3/2015, REF: CONVITE 01/2011 e ao 
extrato de contrato do TERMO ADITIVO nº 03/2015, foram publica-
das indevidamente.

RATIFICAÇÃO:

Na edição nº 1392 do dia 29/01/2015, será publicado uma  
RETIFICAÇÃO da Relação de publicação dos valores dos subsídios e 
remuneração dos Cargos da Câmara Municipal de Natividade da Serra/
SP que havia sido publicado anteriormente com um erro no Salário do 
Cargo de Diretor Geral na edição nº 1374 do dia 03-04-05/01/2015.



28 de Janeiro de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Ernane Primazzi é
eleito presidente do

Codivap

Em reunião realizada na 
manhã da última sexta-
feira (23) em Pindamo-
nhangaba, o prefeito de 
São Sebastião, Ernane 
Primazzi (PSC), foi eleito 
presidente do Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Mantiquei-
ra(Codivap). O encontro 
de autoridades ocorreu no 
Colonial Plazza Hotel. Pri-
mazzi vai dirigir o consór-
cio de prefeitos durante o 
ano de 2015 e terá com ele 
os companheiros de mesa, 
também foram eleitos, res-
pectivamente, o primeiro 
e segundo vice-presiden-
te, Marco Aurélio Ber-
taiolli (PSD), prefeito de 
Mogi das Cruzes, e Vitor 
Ardito Lerário (PSDB), 
prefeito de Pindamonhan-

gaba. De acordo com a 
mesa diretora, a priorida-
de durante o mandato será 
modernizar o estatuto e 
fortalecer ainda mais po-
liticamente o consórcio. 
Na próxima reunião, em 
local a ser confirmado, 
será discutido o novo esta-
tuto do Codivap, que terá 
que se adequar ao novo 
Código Civil. O prefeito 
Ernane destacou a com-
posição da nova direção, 
que ficou com um repre-
sentante do Litoral Norte, 
do Vale do Paraíba e Alto 
Tietê. O novo presiden-
te disse que o Codivap e 
o Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê), 
que abrange 11 cidades, 
presidido por Marco Au-
rélio Bertaiolli, prefeito 

de Mogi das Cruzes, fa-
rão ações conjuntas. Se-
gundo o novo presidente 
do órgão, a meta é trazer 
o Ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, ainda 
no primeiro semestre des-
te ano para participar de 
uma reunião do Codivap. 
Disse também que em 
setembro o Codivap e o 
Condemat deverão reali-
zar um seminário sobre 
modernização de gestão e 
capacitação, com apoio do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, voltado aos diretores 
e secretários municipais. 
O Codivap tem mais de 
40 anos, é o mais anti-
go consórcio do Estado 
de São Paulo e reúne 44 
cidades da região. A re-
gião tem aproximadamen-
te 1.750.000 habitantes.

Balcão de empregos de 
Taubaté oferece diversos 

postos de trabalho

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

Em Taubaté, os desem-
pregados têm nesta se-
mana está com ótimas 
oportunidades novas 
ofertas para entrarem 
no mercado de trabalho. 
O Balcão de Empregos de 
Taubaté comunica que es-
tão disponibilizadas vagas 
para pessoas de ambos os 
sexos e idade, com nível 
de escolaridade do funda-
mental ao superior, com 
ou sem experiência. Se-

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba atualizou 
nesta semana sua lista de 
ofertas para o mercado de 
trabalho. De acordo com a 
agência, são vários postos 
de trabalho em diferentes 
segmentos. O interessado 
a uma das vagas deve com-
parecer ao PAT e apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
Vale lembrar que as ofer-
tas de trabalho apresentam 
exigências com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 

gundo a agência, são opor-
tunidades são para os pro-
fissionais da área de saúde, 
como: alergista, cardio-
logista, clínico geral, ge-
riatra, ginecologista, neu-
rologista, oftalmologista, 
ortopedista e pediatra. Há 
vagas também para aju-
dante de cozinha, eletricis-
ta industrial, farmacêutico, 
instrutor de informática, 
mecânico de autos, mecâ-
nico de diesel, operador 

telefone é (12) 3882-5211. 
Veja as vagas desta sema-
na: Ajudante de açouguei-
ro, Ajudante de cozinha, 
Ajudante de padeiro, As-
sistente de vendas, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de estoque, Auxiliar de 
lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de ma-
nutenção predial, Auxiliar 
de pizzaiolo, Açougueiro, 
Babá, Balconista de lan-
chonete, Barman, Cama-
reira de hotel, Chefe de 
serviço de limpeza, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Cuidador de idosos, 

de telemarketing, pizzaio-
lo, professor de desenho, 
sushiman, técnico em en-
fermagem, vendedor ex-
terno e vendedor interno. 
Para quem está cursando o 
nível superior, as oportuni-
dades de estágio estão re-
servadas nas áreas de Ad-
ministração de Empresas e 
Ciências Contábeis. O in-
teressado em se candida-
tar a uma dos postos de 
trabalho deve comparecer 
pessoalmente no Balcão 
de Empregos e fazer o 
seu cadastro, sendo ne-
cessária a apresentação 
do currículo, RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço.  
É importante ressaltar 
que os que já possuem 
cadastro devem fazer a 
atualização das infor-
mações a cada 6 meses.

Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregada  doméstica  
nos serviços gerais, Em-
pregada doméstica diaris-
ta, Encarregado de frios, 
Enfermeiro, Estampador 
de tecido, Esteticista fa-
cial, Faxineiro, Garçom, 
Gerente de pousada, Jar-
dineiro, Lavadeira, em 
geral, Lavador de carros, 
Manicure, Marceneiro, 
Motorista de carro de pas-
seio, Motorista entregador, 
Nutricionista, Oficial de 
serviços diversos na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de caixa, Opera-
dor de empilhadeira, Piz-
zaiolo, Professor de inglês, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Supervisor de vendas co-
mercial, Técnico de enfer-
magem, Técnico em ma-
nutenção de equipamentos 
de informática, Técnico 
mecânico (motores), Ven-
dedor de comércio vare-
jista, Vendedor pracista.

Iniciativa da EDP em
Caraguatatuba leva

conhecimento sobre energia 
elétrica para crianças

Com entrada gratui-
ta, laboratório itine-
rante do projeto Boa 
Energia nas Escolas es-
tará aberto à visitação até 
1º de fevereiro. 
Os moradores de Cara-
guatatuba e os turistas 
que estiverem na cidade já 
têm programa certo para 
as próximas semanas: vi-
sitar, gratuitamente, o la-
boratório sobre rodas do 
projeto Boa Energia nas 
Escolas. Desenvolvido 
pela EDP, distribuido-
ra de energia que atua no 
Alto Tietê, Litoral Norte e 
Vale do Paraíba, o espaço 
reúne atividades lúdicas 
sobre a utilização segura 
e consciente da eletricida-
de. Além disso, será rea-
lizada uma apresentação 
sobre reciclagem de lixo 
e economia de água. O 
laboratório sobre rodas fi-
cará estacionado em dois 
pontos da cidade. Entres 
os dias 22 e 25 de janeiro, 
a unidade estará no CIDE 
SUL – Professora Rose 
Neubauer. De 29 de janei-
ro a 1º de fevereiro será a 

vez do CIDE NORTE – 
Guiomar Namo de Mello 
receber a unidade móvel. 
O objetivo da ação é apre-
sentar para os visitantes a 
importância do uso corre-
to da eletricidade, tudo de 
forma divertida e fácil, e 
assim transformá-los em 
agentes multiplicadores. 
“Apostamos no papel das 
pessoas como comparti-
lhadores do aprendizado, 
das noções de cidada-
nia e consumo em casa e 
com os vizinhos”, afirma 
o diretor da EDP, Michel 
Itkes. O caminhão - O la-
boratório do projeto Boa 
Energia nas Escolas é um 
caminhão customizado e 
desenvolvido para atuar 
como espaço de interativi-
dade, no qual a comunida-
de terá a oportunidade de 
aprender sobre as princi-
pais formas de geração de 
energia e os caminhos que 
ela percorre até chegar às 
residências, por meio de 
vídeos, jogos, maquetes 
e experimentos lúdicos 
e interativos, tais como:
· Lousa interativa, jogos 

e atividades – comanda-
da por um computador e 
um projetor multimídia, 
a lousa possibilita maior 
interatividade e atualiza-
ção constante dos con-
teúdos e aplicativos;
· Bicicleta geradora de 
energia – o movimen-
to do pedal da bicicleta 
transforma a energia me-
cânica em elétrica, ge-
rando até 100 watts. Os 
próprios alunos pedalam 
e geram energia suficiente 
para ligar uma lâmpada;
· Arco voltaico/chispa – 
produz descarga e fagulha 
instantânea, simulando a 
energia em movimento;
· Pilha humana – quando 
as mãos são encostadas so-
bre uma placa de metal, fe-
cha-se, por meio do corpo, 
um circuito eletrolítico ca-
paz de gerar corrente elé-
trica. Os participantes fa-
zem o teste para ver quem 
produz mais energia;
· Gerador de Van Der 
Graaf – o atrito é capaz 
de gerar eletricidade es-
tática. Ao tocar no glo-
bo, faz arrepiar o cabelo.

Sebrae Móvel
estará em

Ubatuba e Silveiras
Empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre gestão de negócios 
em atendimentos gra-
tuitos com analistas do 
Sebrae-SP Duas cidades 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte recebem o 
Sebrae Móvel na próxima 
semana. Empreendedo-
res de Ubatuba e Silvei-
ras poderão tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios 
em atendimentos gratuitos 
com analistas do Sebrae
-SP. No escritório itineran-
te, analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais gratuitos sobre te-
mas relacionados à gestão 

de negócios, administra-
ção, planejamento, contro-
le financeiro e marketing. 
Em Ubatuba, a van fica-
rá instalada de segunda 
a quinta (26 a 29/1) na 
Praça Nóbrega, no Centro, 
das 9h às 17h. Os atendi-
mentos em Silveiras tam-
bém ocorrem de segunda 
a quinta, na Avenida Go-
vernador Carvalho Pin-
to, em frente à Prefeitura, 
das 10h às 16h. O Sebrae 
Móvel em Silveiras tem 
apoio da Prefeitura. Par-
ceiros do Sebrae-SP par-
ticipam da iniciativa em 
Ubatuba. A Prefeitura 
(Secretaria da Fazenda e 
Assistência Social), As-

sociação Comercial, As-
sociação de Contadores 
e Banco do Povo terão 
representantes para tirar 
dúvidas dos interessados. 
Os empreendedores tam-
bém poderão obter in-
formações sobre os 
produtos e serviços e a 
programação de palestras, 
workshops e consultorias 
gratuitas oferecidas pelo 
PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ubatuba, que  é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
Associação Comercial de 
Ubatuba e Sinhores (Sin-
dicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares).


