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Alunos colocam “a mão na 
massa” nas aulas práticas do 

curso de Padaria Artesanal

Os alunos do PROEJA 
deram início às aulas prá-
ticas do curso de Padaria 
Artesanal, promovido pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
em parceria com o IFSP 
– Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia São Paulo.
Antes de começar a aula, 
realizada na cozinha do 
IFSP, os alunos já colocam 
em prática o que apren-
deram nas aulas teóricas 
sobre boas condutas da 
manipulação de alimentos. 
Eles lavam as mãos, colo-
cam as toucas e organizam 
tudo, para que não haja 
nenhum tipo de contami-
nação do alimento.
Para os alunos, a aula é um 
novo caminho, uma nova 
etapa da vida. Além disso, 
o curso incentiva a sociali-

zação e traz a oportunida-
de de trabalhar e abrir um 
negócio próprio.
Aluna do PROEJA, Edi-
te Aparecida, de 51 anos, 
contou que a importância 
do curso é o crescimento 
do aprendizado. “Podemos 
usar as técnicas em casa, 
pra família, ou podemos 
abrir o nosso próprio ne-
gócio”, ressaltou. Para ela, 
a professora, facilitadora, 
tem auxiliado e ajudado 
muito. Fernanda Alves, de 
41 anos, também é aluna e 
está achando o curso mara-
vilhoso. “Estou aprenden-
do bastante e é incrível”, 
disse ela. Nascida no Rio 
de Janeiro, Fernanda mora 
há um pouco mais de um 
ano em Caraguatatuba e 
disse que está aproveitan-
do todos os ensinamentos 
do curso.

A estudante também des-
tacou a importância da 
Prefeitura investir nos mu-
nícipes e de ajudar, dando 
oportunidades à popula-
ção. “Estou aproveitando 
todas as chances que estão 
aparecendo; o curso foi 
uma delas. Aqui eu tenho 
mais qualidade de vida”, 
ressaltou.
Edilaine Foltran, de 51 
anos, é a facilitadora do 
curso. Sempre atencio-
sa, ela divide os trabalhos 
para cada aluno antes de 
começar a aula e explica 
cada procedimento neces-
sário para a produção do 
pão. Ela diz que está feliz 
com o andamento do cur-
so, que está indo muito 
bem e que se sente realiza-
da. “O pessoal está empol-
gado e é empenhado; isso 
é gratificante”, disse ela.

Décima Primeira Festa do 
Arroz em Tremembé

Alunos de escola municipal 
lançam balão de sonda

Um grupo formado por 
20 alunos que frequentam 
o Programa Integral da 
EMEF Vereador Joaquim 
França participam do pri-
meiro lançamento de um 
balão de sonda produzido 
em parceria com a Unitau.
São duas janelas para o 
lançamento, às 8h e às 
10h. Caso as condições 
meteorológicas não este-
jam favoráveis, uma nova 
data deve ser agendada 
para junho.
Jovens do 6º ao 9º anos do 
ensino fundamental fica-
ram responsáveis pela pre-
paração e montagem dos 
componentes mais sim-
ples, como refletor de ra-
dar e para-quedas. A ideia 

consiste em confeccionar 
e lançar balões capazes 
de atingir 33.000 metros 
ou mais de altitude, capa-
zes de levar cargas de até 
2 quilos contendo, obri-
gatoriamente, GPS, rádio, 
câmera e mais o equipa-
mento do experimento a 
ser realizado.
O projeto “Rompendo 
Barreiras” é coordenado 
pelo professor Dr. Fernan-
do Silva de Araújo Porto, 
do Departamento de En-
genharia Mecânica e conta 
com a participação de alu-
nos de outros cursos ofer-
tados pela universidade e 
alunos da rede municipal 
de ensino. Os estudantes 
tiveram aulas com orienta-

ções desde o mês de mar-
ço, duas vezes por semana, 
em encontros de 3 horas.
Essa iniciativa se baseia 
no Global Space Ballon 
Challenge, uma competi-
ção internacional promo-
vida pela Universidade de 
Stanford e pela Massa-
chussetts Institute of Te-
chnology que contou, em 
2018, com a participação 
de 564 equipes de 68 pa-
íses divididos em diversas 
categorias. Exemplos de 
experimentos premiados 
compreendem medição da 
concentração de ozônio 
através de biomonitora-
mento, estimativa do risco 
de inundações, entre ou-
tros.
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ARRAIÁ DO CEEP EM TREMEMBÉ

Fundo Social participará
do I Congresso de

Empreendedorismo
Sustentável do Litoral Norte

Palestras, oficinas, expo-
sição de trabalhos, apre-
sentação de projetos de 
sustentabilidade, dança, 
teatro e coral são algumas 
das atividades que inte-
gram a programação do I 
Congresso de Empreen-
dedorismo Sustentável do 
Litoral Norte, que acon-
tece de 3 a 5 de junho, na 
cidade de São Sebastião 
(SP).
O Fundo Social de Solida-
riedade de Ubatuba parti-
cipará do evento levando 
artesanatos em fibra de 
bananeira e costura cria-
tiva desenvolvidos pelas 
alunas do curso do Centro 
de Capacitação Profissio-
nal bem como material de 
divulgação.
O objetivo do Congresso é 
o de contribuir para melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas do Litoral Norte 
de São Paulo, por meio da 
Educação Empreendedora 
e Sustentável, individual 
e coletiva. O evento é rea-

lizado pelo Instituto Supe-
reco e Prefeitura Munici-
pal de São Sebastião, com 
o apoio das Prefeituras de 
Ubatuba, Caraguatatuba e 
Ilhabela.
O evento é aberto a educa-
dores, alunos, comunidade 
regional, comércio, asso-
ciações, empresas, prefei-
turas, escolas públicas e 
privadas, universidades, 
faculdades, fundações e 
ONGs (organizações não 
governamentais).
A comissão organizadora 
solicita a doação voluntá-
ria de um quilo de alimen-
to não perecível (exceto 
sal e açúcar) em um dos 
pontos localizados nas 
quatro cidades. Em Ubatu-
ba, o ponto de coleta é no 
Teatro Municipal, na praça 
Exaltação à Santa Cruz, 22 
– Centro. Os alimentos do-
ados pelos inscritos serão 
distribuídos pelos Fundos 
Sociais às instituições de 
caridade de cada municí-
pio.
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01 - Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674 
02 - F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725 
03 - Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 
3624- 7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
04 - Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572 
05 - 35 Anos - Serralheria Tremembé Desde 1984 - Messias (012) 3672-1660
06 - Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
07 - Barbearia 26 de Novembro - TREMEMBÉ - SP

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Maio - Junho de 2019
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Miscelânea
Curiosidades

Embora muitos acreditem que as pirâmides do Egito tenham sido constru-
ídas por escravos, na verdade elas foram erguidas por trabalhadores assa-
lariados, respeitados pela sociedade da época. Os arqueólogos chegaram 
a essa conclusão depois de descobrir várias tumbas desses trabalhadores 
próximas às estruturas que construíram e, apesar de seus corpos não terem 
sido mumificados eles foram sepultados acompanhados de pão e água, 
para consumo “no além”. Esse detalhe é um indício de que essas pessoas 
eram respeitadas e que sentiam muito orgulho de suas profissões. Segundo 
os arqueólogos, a idéia de que os construtores eram escravos chegou a ser 
aceita por algum tempo e foi consolidada graças aos filmes de Hollywood, 
que sempre retrataram os trabalhadores dessa forma.
***
Apesar de muita gente acreditar que Tiradentes morreu com os cabelos 
compridos e barbudo, o que lhe dava um ar de revolucionário e vagamente 
parecido a Jesus Cristo, José Joaquim da Silva Xavier, o mártir da Incon-
fidência Mineira, era militar, portanto tinha os cabelos curtos e não usava 
barba, Além disso, Tiradentes passou três anos na prisão, onde os conde-
nados eram obrigados a raspar os cabelos e a barba para evitar a infestação 
de piolhos Quando foi enforcado, o inconfidente estava careca e barbado. 
Por certo, Tiradentes é retratado dessa forma com a túnica e tudo mais, de 
propósito, pois sendo o Brasil um país cristão, nada melhor do que as duas 
figuras para transformar o homem em mártir.

Humor

A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? A senhora trabalha aqui há tantos anos e eu até 
deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, 
elas não abrem os cofres...
***
Contratada como aeromoça ou comissária de bordo, como elas gostam de 
ser chamada, a loira foi instruída a ser muito gentil com os passageiros. No 
seu primeiro vôo, ela pergunta ao passageiro, depois do jantar:
- O senhor gostaria de saborear pudim? Está uma delícia.
- Obrigado, eu sou diabético.
- E um pedaço de torta.
- Infelizmente não posso.
- Mas um mouse de maracujá o senhor não vai recusar, vai?
- Mas eu já disse que sou diabético. Dá pra entender?
- Nem um brigadeiro?
E o passageiro começa a gritar:
- Eu sou diabético! Diabético, diabético, diabético...
E a loira não desiste:
- Por favor, não fique nervoso... Espere só um pouquinho que eu vou trazer 
um copinho de água com açúcar...
***
Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido.
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher 
do farmacêutico e então ele diz:
- Oh! Desculpe, eu não sabia que a senhora trazia a receita...

Mensagens

Ser chique mesmo é dar bom dia ao gari, cumprimentar o porteiro e con-
versar com o faxineiro, ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não é de dinheiro, porque o jogo 
da vida é como jogar xadrez, que no final da partida o Rei e Pião vão para 
a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege to-
dos os nossos atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, en-
tão em vez de reclamar das relações, que tal controlar as suas ações? Antes 
de agir ou falar sem pensar, tente prever as conseqüências desses atos. É 
certo de que ninguém deseja o mal para si mesmo, deliberadamente, mas 
ignorar os efeitos de suas atitudes estará chamando para si as reações ad-
versas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as conse-
qüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.

Pensamentos, provérbios e citações

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Pesquisas apontam que acordar cedo é uma sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
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EXPEDIENTE
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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Editorial
Serviços públicos não atendem necessidades e interesses do cidadão. A administração 
pública atende conforme suas condições com limites. Acontece que o cidadão paga 
seus tributos esperando que na medida de suas necessidades seja ele atendido, e é 
assim que deve acontecer. O serviço público deve ser eficiente, ou seja, ser realizado 
com rapidez e perfeição. Quando a administração pública presta suas contas, demons-
tra só o que fez, mas não se reporta ao que deixou de fazer. Na segurança demonstra 
o número de ocorrências realizadas, o aumento de efetivo e de construções, no entan-
to, existe algo de errado, porque a segurança está cada vez pior. Na educação novos 
prédios novos investimentos, mas ainda assim o atendimento ainda é precário porque 
não e suficiente para a demanda que necessita de educação pública. Na saúde o mes-
mo acontece o poder público faz o que pode e se limita a isso, no entanto a demanda 
sempre é muito maior. Vagas são poucas e disputadas os pacientes tem muitas vezes 
que se deslocarem e procurar atendimento em outras cidades até mesmo para procedi-
mentos simples e que não demandariam de grandes investimentos em equipamentos 
de diagnose. A bem da verdade parece haver dois lados distintos, no entanto e neces-
sário que haja consciência de que o policial também é cidadão, o juiz e o promotor 
fora de seu trabalho também é um cidadão, o médico e a enfermeira e outros agentes 
da saúde estão sujeitos a ficarem doentes, portanto todos devem irmanados tratarem 
seus semelhantes com empatia e sofrerem com eles o que estejam passando e excluir 
do dicionário a palavra NÃO VAI DAR. Ué se vira, o que não pode mais acontecer e 
a população ficar refém de criminosos, morrer na ignorância por falta de estudo ou na 
fila dos consultórios ou hospitais por falta ou atraso no atendimento.
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Vacinação antirrábica em Ubatuba
começa a ser feita no CRA

Luxímetro: como recorrer de multa por 
uso equivocado de insulfilm?

A Prefeitura de Ubatu-
ba, da inicio a vacinação 
antirrábica de rotina. Ela 
será feita sempre às quin-
tas-feiras, das 14 às 16 ho-
ras, no CRA – Centro de 
Referência Animal, na av. 
Pacaembu, 101 – Estufa I.
Para vacinar, basta compa-
recer nesse horário. Caso 
tenha o cartão de vacina-

Você já ouviu falar sobre 
o luxímetro? Esse dispo-
sitivo, também conhecido 
como “medidor de luz” 
tem se tornado mais co-
nhecido no Brasil nos últi-
mos tempos, especialmen-
te em alguns estados, já 
que passou a ser utilizado 
no trânsito, como forma de 
intensificar a fiscalização 
quanto ao uso de Insulfilm.
O Insulfilm é, basicamen-
te, a película protetora ins-
talada sobre os vidros dos 
veículos. Tais películas 
desempenham inúmeras 
funções, como, por exem-
plo, controlar a entrada de 
raios ultravioleta no veícu-
lo e mesmo intensificar a 
resistência dos vidros, evi-
tando estilhaçamento em 
caso de acidentes.
Para aplicar o Insulfilm, 
é preciso obedecer a uma 
série de normas estabe-
lecidas pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
e pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN). 
Caso contrário, o proprie-
tário do veículo poderá ser 
penalizado com multas e 
pontos na CNH.
Neste artigo, além de ex-
plicar melhor o que é o 
luxímetro no trânsito, va-
mos detalhar quais são as 
normas para o uso de in-
sulfilm automotivo. Siga 
a leitura e evite cometer 
uma infração pelo mau uso 
das películas para vidros!
O que é o luxímetro no 
trânsito?
O luxímetro surgiu há 
muito tempo, no início do 
século XX. No entanto, 
seu uso vem sendo variado 
e, hoje, ele passou a fazer 
parte do trânsito como um 
aparelho para fiscalizar 
se as películas dos vidros 
obedecem às normas vi-
gentes.
O luxímetro, na prática, 
serve para medir a ilumi-
nância de um determinado 
lugar ou, em termos me-
nos técnicos, a quantidade 
de luz dentro de um local 
ou superfície. No trânsi-
to, para que esse aparelho 
possa ser usado, é neces-
sário que esteja com o cer-
tificado de verificação em 
dia e que a medida utili-
zada como medição seja o 

ção do animal, o proprie-
tário pode levar para regis-
tro da imunização. Se não 
tiver, a equipe fornecerá o 
comprovante da vacinação 
na hora. A vacina é gratui-
ta.
A Vigilância em Saúde 
lembra que, anualmente, 
entre o final de agosto e o 
mês de dezembro, acon-

percentual.
Para medir, coloca-se um 
emissor fixado na parte in-
terna do vidro do veículo. 
Enquanto isso, o receptor 
fica na parte externa, ali-
nhado ao emissor. Quando 
acionada a função “me-
dir”, o luxímetro, então, 
verificará e informará a 
porcentagem de transmi-
tância luminosa, ou seja, 
o quanto de luz consegue 
passar pelo vidro (indo do 
emissor para o receptor).
Como usar Insulfilm den-
tro da lei?
Você não sabe quando será 
parado por um agente de 
trânsito para que seja feita 
uma verificação das pelí-
culas aplicadas no vidro 
do seu veículo. Por isso - e 
também para evitar colo-
car em risco a sua segu-
rança, ao instalar insulfilm 
que influencia na sua visi-
bilidade como condutor -, 
conhecer as normas sobre 
o uso dessas películas é 
fundamental.
No Artigo 111, o CTB es-
tabelece que:
“Art. 111. É vedado, nas 
áreas envidraçadas do ve-
ículo:
(...)
III - aposição de inscri-
ções, películas refletivas 
ou não, painéis decorati-
vos ou pinturas, quando 
comprometer a segurança 
do veículo, na forma de 
regulamentação do CON-
TRAN.
(...)”.
Nesse artigo, vimos que 
está proibido o uso de 
qualquer película que, por 
algum motivo, prejudique 
a visão do condutor. Ainda 
assim, é preciso estar aten-
tos também ao que diz o 
CONTRAN, na Resolução 
254, que esclarece qual lu-
minosidade as normas de 
trânsito consideram apro-
priadas. Vejamos:
“Art. 3º A transmissão lu-
minosa não poderá ser in-
ferior a 75% para os vidros 
incolores dos para-brisas 
e 70% para os para-brisas 
coloridos e demais vidros 
indispensáveis à dirigibili-
dade do veículo.”
Depois de ler o que diz o 
Art. 3º da Resolução aci-
ma, vale destacar que os 

tece a campanha anual de 
vacinação antirrábica, que 
percorrerá todas as regiões 
do município com postos 
de vacinação fixos e volan-
tes. Acompanhe a página 
internet e as redes sociais 
da Prefeitura de Ubatuba 
ou ligue na Vigilância em 
Saúde para mais informa-
ções: (12) 3832-6810.

vidros considerados indis-
pensáveis à dirigibilidade 
são a área do para-brisa e 
as áreas envidraçadas das 
laterais dianteiras.
Quais as penalidades para 
quem usar Insulfilm fora 
dos padrões permitidos?
De acordo com o Artigo 
230 do CTB, conduzir ve-
ículo com os vidros cober-
tos por películas refletivas 
ou que estejam em descon-
formidade com as normas 
do CONTRAN é uma in-
fração grave e a penalida-
de é a multa, além de gerar 
cinco pontos na CNH. A 
medida administrativa é a 
retenção do veículo para 
que ele possa ser regulari-
zado.
É importante ressaltar que 
seguir as normas de trânsi-
to não é apenas uma forma 
de evitar ser multado, mas, 
ao mesmo tempo, de evitar 
quaisquer atitudes que se-
jam arriscadas e coloquem 
a segurança em xeque.
No entanto, sem a infor-
mação necessária, acaba-
mos cometendo infrações 
sem estarmos cientes dis-
so. Se isso aconteceu com 
você e recebeu uma autu-
ação por usar Insulfilm de 
maneira equivocada, saiba 
que tem o direito de entrar 
com recursos.
Para recorrer, contar com a 
orientação de especialistas 
é um enorme diferencial, 
já que são levados em con-
sideração vários aspectos, 
como os técnicos (as con-
dições do luxímetro, por 
exemplo) e as especifici-
dades de cada etapa.
As etapas para recorrer po-
dem ser até três: a defesa 
prévia, o recurso na JARI 
(se a defesa for indeferida) 
e o recurso no CETRAN 
(se o recurso na JARI for 
negado). Embora possa 
parecer, entrar com recur-
so não é algo tão complexo 
e, além disso, é um direito 
de todo brasileiro. Pense 
nisso!
Para receber as orientações 
de acordo com o seu caso, 
entre em contato com a 
equipe Doutor Multas pelo 
e-mail (doutormultas@
doutormultas.com.br) ou 
pelo telefone 0800 6021 
543!

Aviso de Inabilitação e Convocação – Pregão Nº 025/2019 - Aquisição 
de Mobiliário para Creche Municipal (Pro Infância-Tipo B) conforme 
Termo de Compromisso 203400016944201214 - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Tendo em vista a não apresentação 
das Notas Fiscais referente aos Atestados de Capacidade Técnica 
da empresa COMERCIAL ML LTDA ME em tempo hábil, como soli-
citado em diligência realizada pelo Pregoeiro na sessão do Pregão 
ocorrida em 24/05/2019 fica a mesma INABILITADA. Sendo assim, 
convocam-se as empresas habilitadas que ficaram em segundo lugar 
para Negociação, a se realizar no dia 05/06/2019, às 16h00min, no 
Setor de Licitações da Prefeita Municipal de Potim, sito à Praça Mi-
guel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Potim, 31 de maio 
de 2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Inabilitação e Convocação – Pregão Nº 018/2019 - Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitala-
res. Tendo em vista a não apresentação das Notas Fiscais referente 
aos Atestados de Capacidade Técnica das empresas B. D. BARBO-
SA EIRELI EPP e ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 
em tempo hábil, como solicitado em diligência realizada pelo Prego-
eiro na sessão do Pregão ocorrida em 27/05/2019 ficam as mesmas 
INABILITADAS. Sendo assim, convocam-se as empresas habilitadas 
que ficaram em segundo lugar para Negociação, a se realizar no dia 
04/06/2019, às 16h00min, no Setor de Licitações da Prefeita Munici-
pal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Potim, 31 de maio de 2019 – André L. S. Oliveira – Prego-
eiro.

Aviso de Desclassificação e Convocação – Pregão Nº 022/2019 - 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros 
Alimentícios. Tendo em vista a não apresentação das amostras refe-
rente aos itens vencidos pela empresa SUPERMERCADO ROSEI-
RA EIRELI EPP dentro do prazo estipulado em Edital, fica a mesma 
DESCLASSIFICADA. Sendo assim, convocam-se as empresas habi-
litadas que ficaram em segundo lugar para Negociação, a se realizar 
no dia 05/06/2019, às 09h00min, no Setor de Licitações da Prefeita 
Municipal de Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Potim, 31 de maio de 2019 – André L. S. Oliveira – 
Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº027/2019 – No dia 31 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº027/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Digitalização de Documentos (Laudas), conforme Termo de Referên-
cia e demais Anexos do Edital, à empresa: WELLINGTON MARTINS 
DOS SANTOS, com valor total de R$ 8.000,00. Fica a empresa con-
vocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, por 
meio da comissão Especial Eleitoral informa, em referência ao proces-
so de escolha do Conselho Tutelar de Potim – 2019, Edital 001/2019 
que, a listagem com as inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS en-
contra-se publicado no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.
potim.sp.gov.br. Luiz Gustavo dos Santos – Presidente do CMDCA.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 028/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Hortifruti-
granjeiro. Data da realização: 12/06/2019 às 09h00min - Início do cre-
denciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá 
ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no 
site: www.potim.sp.gov.br.



página 6 A GAzetA dos Municípios 01-02-03 de junho de 2019

Ubatuba será cidade-sede da segunda 
edição do Festival Paralímpico

Ubatuba será uma das 70 
cidades do Brasil a sediar 
atividades do Festival Pa-
ralímpico, que acontece 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Atleta Para-
límpico, comemorado no 
dia 22 de setembro. Neste 
ano, o evento ocorrerá no 
sábado dia 21 de setembro 
e, em Ubatuba, integrará a 
programação da III Sema-
na do Direito à Educação 
Inclusiva – evento estabe-
lecido pela Lei Municipal 
4000/17.
Um encontro, realizado 
na última quinta-feira, 
23, pela seção de Educa-
ção Especial da secretaria 
de Educação de Ubatuba, 
contou com  a participa-
ção de representantes de 
pastas da Prefeitura, como 
Gabinete, Saúde, Seguran-
ça, Defesa Civil, Turismo 
e Unidade de Reabilitação 
(Unir), Companhia Muni-
cipal de Turismo (Com-
tur), Câmara Municipal e 
instituições, como Corpo 
de Bombeiros, Associação 
de Pais do Espectro Au-
tista de Ubatuba (Apeau) 
e Associação dos Amigos 
e Remadores da Canoa 
Caiçara (AARCCA) para 
discutir o planejamento e 

a estrutura de realização 
de ambos eventos no mu-
nicípio.
Estrutura
Uma serie de atividades 
está sendo programada 
para a III Semana do Di-
reito à Educação Inclusiva 
“ – Quando Florescem os 
Ipês”, dentre elas pales-
tras, mesa jurídica, apre-
sentações musicais (para 
qual a Banda do Silêncio 
já está confirmada), fes-
tival de natação do PIC e 
Caminhada pela Inclusão.
O Festival Paralímpico 
vai agregar à programa-
ção com a proposta de 
fomentar a prática de es-
portes por pessoas com 
deficiência. As atividades 
serão disponibilizadas 
para cerca de 150 crianças 
e jovens que apresentem 
deficiência física ou inte-
lectual – sendo que haverá 
de 10 a 20% de vagas para 
pessoas sem deficiência. 
Em todo Brasil, o Festi-
val deve contemplar 7500 
participantes. Além disso, 
existe uma intenção de en-
volver de alguma forma, 
os municípios vizinhos 
que compõem o Circuito 
Litoral Norte.
As modalidades promo-

vidas serão diferenciais e 
nunca realizadas no even-
to: surfe adaptado, canoa 
havaiana adaptada e atle-
tismo na praia – e, exata-
mente por isso, a cidade 
foi escolhida como uma 
das sedes.
O professor da rede mu-
nicipal e atleta da seleção 
Brasileira Paralímíca, Juan 
Ricardo Fiendt Urrefola, 
fez a proposta durante um 
Congresso Internacional 
de Esportes Paraolímpi-
cos, que aconteceu em no-
vembro do ano passado.
Sobre o dia 22 de setembro
A data foi instituída a 
partir do decreto de lei nº 
12.622, de 8 de maio de 
2012, mas apenas come-
çou a ser comemorada em 
2014. Também no dia 22, 
comemora-se a fundação 
do Comitê Paralímpico In-
ternacional (IPC, na sigla 
em inglês), que completa-
rá 30 anos de existência. 
A entidade é a autoridade 
máxima do paradesporto e 
detém o direito de organi-
zar os Jogos Paralímpicos.
Foi escolhido o Dia da Ár-
vore para a celebração da 
data pela ligação com o re-
nascimento, a celebração 
de uma nova vida.

Parabéns Paraibuna
13 de junho 352  anos

Parabéns Santo Antônio do 
Pinhal 13 de junho 158  anos

A história de Paraibuna 
inicia-se em 13 de junho 
de 1666, quando um gru-
po de homens, vindos de 
Taubaté, seguiam pelo 
Rio Paraíba e resolveram 
parar próximos à junção 
dos Rios Paraibuna e Pa-
raitinga para descansar. 
Ali, ergueram uma capela 
em honra ao santo do dia, 
Santo Antônio – e em ação 
de graças pela boa viagem 
que fizeram – e alguns ho-
mens se fixaram, dando 
início a uma povoação.
A fama do local correu 
atraindo mais pessoas – 
muitas com o ideal patri-
ótico de povoar novas ter-
ras – e tornou-se um ponto 
estratégico para o pouso 
de tropeiros e viajantes 
que iam para o litoral.
Em 07 de dezembro de 
1812, Paraibuna é eleva-
da à categoria de Distrito 
de Paz, em 10 de julho 
de 1832, à Vila de San-
to Antônio de Paraibuna, 
e finalmente, em 30 de 
abril de 1857, à cidade.
No princípio, sua econo-
mia estava voltada, so-
bretudo, para a agricultu-
ra de subsistência. Mas, 
esta situação começa a 
mudar com o surgimen-
to de alguns engenhos de 
cana-de-açúcar e princi-
palmente, com a introdu-
ção da lavoura cafeeira.
Paraibuna viveu o seu auge 
neste período. Sob forte 
influência do ciclo do café 
(1830 – 1870), o municí-
pio se desenvolveu. A área 
rural se expandiu, diversas 
e grandes fazendas foram 
construídas, assim como, 
casarões no centro da ci-
dade, que chamam a aten-
ção pela beleza e tamanho.
Em 1835, Paraibuna já 
registrava cerca de 34 fa-
zendas cafeeiras e 87 sí-

Após índios e bandeiran-
tes, ouro e escravos, no 
Sertão do Alto do Sapucaí 
Mirim em 1785 foiconce-
dida a primeira sesmaria 
da região pela Capitania 
de São Paulo. Um confli-
to se instalou por muitos 
anos, por causa da disputa 
da divisa entre as Capita-
nias de São Paulo (1714) 
e Minas Gerais (1720). 
Sertão do alto da Serra 
para os Paulistas que não 
aceitavam a divisa, e para 
os mineiros, seria no alto 
da Serra da Mantiquei-
ra, região denominada 
Sertão de Camanducaia.
Em 1809, foi aberto um ca-
minho pelos mineiros em 
terras habitadas pelos pau-
listas da Vila de Pindamo-
nhangaba que já possuíam 
as Sesmarias na região, 
mas logo foi fechada pelo 
então Capitão Mor Igná-
cio Marcondes do Amaral.
Após um acordo amigável 
em 1811, ficou combinado 

tios de culturas diversas.
Com o declínio do café, di-
versas fazendas passaram 
por dificuldades. Foi en-
tão, que o cultivo do algo-
dão foi introduzido, como 
uma alternativa de renda.
Paraibuna viveu um pe-
ríodo de crise, declínio 
financeiro e pouca evo-
lução (1890 – 1920).
A situação começou a mu-
dar com a implantação do 
Porto de São Sebastião 
e a construção da estra-
da ligando São José dos 
Campos ao Litoral Norte, 
e passando por Paraibuna.
A economia voltou-se 
para a pecuária leitei-
ra – sobretudo, por cau-
sa das diversas famílias 
mineiras que se muda-
ram para o município. 
A produção de leite se 
torna forte, chegando 
por volta de 1960, aos 
50 mil litros por dia.
Mas, a construção da re-
presa de Paraibuna e Pa-
raitinga, neste mesmo ano 
traria grandes mudanças 
para o município. Boa 
parte das terras baixas, 
as várzeas, foram ala-
gadas, prejudicando de 
maneira significativa a 
produção de diversos pro-
dutos, inclusive, o leite.
Sem muitas perspectivas 
de crescimento, uma par-
cela considerável da po-
pulação rural deixa o cam-
po em busca de trabalho 
e melhores condições de 
vida. Muitos encontram 
emprego na construção 
civil, diversos deles, na 
própria obra da represa – 
no auge da construção, a 
obra chegou a empregar 
cerca de 5 mil pessoas.
O êxodo rural torna-se 
fato que se comprova 
pelo número de habitan-
tes na zona rural, que em 

que continuaria aberta a es-
trada com uma guarda man-
tida por São Paulo no lugar 
denominado sertão em ter-
ras de Claro Monteiro do 
Amaral, cerca de 10 km 
acima de Sapucaí Mirim.
Na região onde existe 
hoje a Cidade de Sapucaí 
Mirim, estabeleceram-se 
diversos moradores sob 
a proteção do Capitão 
Manoel Furquim de Al-
meida, representante de 
Minas. Essas terras eram 
reclamadas pelo paulista 
Inácio Caetano Vieira de 
Carvalho, antigo sesmeiro, 
que conseguiu reavê-las 
em 1813 com interven-
ção da câmara de Pinda-
monhangaba a seu favor.
Em abril do ano seguinte, 
houve um contra movi-
mento por parte de Minas 
retirando a guarda do lo-
cal combinado e, em julho 
foi instalado um quartel 
no alto da Serra da Manti-
queira. Em 31 de agosto do 

1950 era de 15.112 e cai 
em 1960 para 13.031.
Na década seguinte, as 
obras da represa são con-
cluídas gerando um pro-
blema maior ainda. Pois, 
o que fariam os milhares 
de homens que perde-
ram seus empregos com 
o fim da construção? 
Muitos retornaram ao 
campo e buscaram uma 
alternativa na agricultu-
ra. A lavoura de feijão 
foi a principal, tornan-
do Paraibuna, em 1980, 
como a maior produto-
ra no Vale do Paraíba.
O tomate e o milho tam-
bém foram outras op-
ções de investimento.
Na pecuária, os produto-
res preferiram apostar no 
gado de corte, que neces-
sita de menos mão-de-o-
bra e aplicação financeira.
Houve um aumento das 
atividades terciárias – 
prestação de serviços. O 
ramo imobiliário teve um 
grande crescimento, como 
afirma Celenrozi Santos, 
em sua dissertação: “os 
produtores que não se 
adaptaram aos novos usos 
do solo, viram no setor 
imobiliário uma nova for-
ma de recursos, muitos di-
vidiram suas propriedades 
em chácaras que foram 
vendidas a outros que viam 
no ambiente tranqüilo do  
município uma forma 
de obter o sossego que 
não encontram nos gran-
des centros urbanos”.
As atividades turísticas 
ganham impulso e pas-
sam a ser a grande apos-
ta de desenvolvimento.
Cenário este,  
que pouco mudou até hoje. 
A economia atual baseia-se 
na agropecuária, no benefi-
ciamento de seus produtos, 
no artesanato e no turismo. 

mesmo ano, a Câmara de 
Pindamonhangaba obrigou 
os mineiros a retirarem o 
quartel, que ficou abando-
nado até novembro quando 
foi queimado pelas autori-
dades de Pindamonhanga-
ba. A denominação “Quar-
tel Queimado” figura nos 
documentos de 1847 e no 
mapa de Minas de 1855.
Com a abertura oficial da 
estrada em 1811, ligando 
as duas Capitanias, a re-
gião começou a prosperar. 
Com a fundação da Fre-
guesia de São Bento do Sa-
pucaí em 1828, as terras do 
alto da Serra ficaram per-
tencendo à nova freguesia.
Foram feitas muitas do-
ações para a Capela de 
Santo Antonio no local 
denominado Fazenda Pi-
nhal. A mais conhecida de-
las ocorreu em 11 de abril 
de 1856, quando o senhor 
Antonio José de Oliveira 
e sua mulher doaram ter-
ras ao santo de devoção.
Após cem anos de submis-
são, os descendentes dos 
antigos povoadores decidi-
ram conquistar a indepen-
dência. O antigo Bairro do 
Pinhal dependia unicamen-
te de São Bento do Sapu-
caí, mas graças aos esfor-
ços de heróis Pinhalenses, 
após demandas judiciais, 
comemorou-se a emanci-
pação em 1960. Dessa data 
em diante a nova cidade 
prosperou e transformou-
se no “Charme da Serra”.
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Bolsonaro anuncia convocação de 
1.047 aprovados no concurso

da Polícia Federal

Faturamento da indústria de bens
de capital cresce 5,8% nos

primeiros quatro meses do ano

Por autorização do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
o Ministério da Justiça a 
convocar 1.047 aprova-
dos no concurso da Polícia 
Federal. Trata-se de uma 
reivindicação da categoria 
para minimizar um déficit 
de mais de 4 mil policiais 
em todo Brasil. 
O Decreto assinado pelo 
presidente especifica a dis-
tribuição de efetivo entre 
os 547 aprovados que não 
tiveram vagas previstas 
no concurso inicial, que 
previa apenas 500 convo-
cados: 169 delegados de 
polícia; 229 agentes de Po-
lícia Federal; 68 escrivães; 
17 papiloscopistas e 64 pe-
ritos criminais federais.
“O ministro (Sergio) Moro 
trabalhou muito nessa pro-
posta junto ao ministro da 
Economia Paulo Guedes 
e, hoje, assinei o decreto. 

A Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq) 
divulgou que o faturamen-
to da indústria de máqui-
nas e equipamentos teve 
aumento de 4,3% em com-
paração ao mesmo mês do 
ano anterior. 
No período, de acordo com 
os dados, o valor soma R$ 
6,8 bilhõe.
Segundo a entidade, as 
exportações do setor re-
presentaram o principal 
fator para o bom desen-
volvimento em abril. No 
acumulado entre janeiro 

A convocação será feita 
o mais rápido possível”, 
afirmou o presidente, em 
transmissão de vídeo pelas 
redes sociais, na noite des-
ta quinta-feira.
Para a presidente do Sin-
dicato dos Delegados de 
Polícia Federal do Estado 
de São Paulo (SINDPF 
SP) e diretora regional da 
Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF), Tania Pra-
do, o anúncio é um impor-
tante passo para fortalecer 
a instituição. A delegada 
argumenta que, mais que 
melhorar a segurança, o 
investimento na institui-
ção traz dividendos para o 
Brasil. “Cada real investi-
do na PF gera um retorno 
enorme à sociedade”, afir-
ma. O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal, 

e abril, o setor faturou R$ 
25,4 bilhões, crescimento 
de 5,8% na comparação 
com os quatro primeiros 
meses do ano passado.
Na contramão, a balança 
comercial do setor regis-
trou saldo negativo de US$ 
182,2 milhões em abril, o 
que representou recuo de 
57,3% em comparação ao 
mesmo mês do ano pas-
sado, mas as exportações 
cresceram, atingindo US$ 
1,04 bilhão em abril, in-
cremento de 21,6% em 
relação a abril do ano pas-
sado.

Edvandir Felix de Paiva, 
comemorou a convocação. 
“Foi uma luta durante o 
ano todo para que os qua-
dros fossem rapidamente 
recompostos e a vitória 
está concretizada nesse 
decreto”, disse. Paiva in-
formou que a primeira tur-
ma de aprovados inicia os 
treinamentos na Academia 
Nacional de Polícia, no dia 
10 de junho. A segunda 
turma será treinada a partir 
de 10 de janeiro de 2020.
Déficit - Com 4.310 car-
gos vagos, a Polícia Fede-
ral tem hoje o menor efe-
tivo desde 2008, segundo 
dados da instituição. Para 
operar com o quadro com-
pleto, a instituição precisa 
contratar 675 delegados, 
127 peritos criminais, 
2.414 agentes de polícia, 
965 escrivães e 129 papi-
loscopistas.

Foi a primeira vez, após 63 
meses, que as exportações 
voltaram a extrapolar o 
patamar de US$ 1 bilhão. 
As importações somaram 
US$ 1,22 bilhão, queda de 
4,6%  na mesma compara-
ção.
Emprego - O balanço di-
vulgado hoje pela Abimaq 
continuou demonstrando 
retomada do emprego, o 
que já vinha ocorrendo em 
2018. Em 2019, o setor 
manteve esta tendência de 
recuperação e ampliou seu 
quadro de funcionários em 
mais 6 mil pessoas. 
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Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267

34ª Festa Junina do GAMT, 
em Caçapava, começou

nesta sexta-feira

O GAMT (Grupo de As-
sessoria e Mobilização 
de Talentos),em Caçapa-
va, inicia nesta sexta-fei-
ra (31/05) a programação 
da 34ª edição de sua tra-
dicional Festa Junina do 
GAMT, evento beneficen-
te que tem por objetivo 
arrecadar fundos para os 
projetos que a instituição 
desenvolve. O ingresso so-
lidário custa R$ 5,00.
A festa acontece na sede 
do GAMT (Rua Nações 
Unidas, 250, Jardim Santo 
Antônio), durante três fi-
nais de semana: dias 31 de 
maio, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 
e 16 de junho, a partir das 
18h. Aos domingos, abre 
às 11h.
Realizada há 34 anos em 
Caçapava, a festa é conhe-
cida pela saborosa culiná-
ria de suas barracas, com 
destaque para o bolinho 
caipira. A programação 
musical, inteiramente de-
dicada ao autêntico forró, 
é outro ponto alto. A pro-
gramação desta edição 
contará com doze shows e 
oferecerá espetáculos com 
nomes como a cantora 
Mariana Aydar, que fecha 
a programação no dia 16 
de junho. Destaque ainda 
para apresentações de qua-
drilhas e decoração inspi-
rada nas tradições juninas.
A parte gastronômica ofe-
rece aos visitantes atrações 
como o famoso bolinho 
caipira, quentão, vinho 
quente, doces, lanches e 
uma variedade de outros 
sabores. 
Além de almoço caipira 
aos domingos, com mú-
sica ao vivo, a partir das 
11h.
Shows musicais - O mú-
sico Cosme Vieira abre 
a programação de shows 
dia 31, a partir das 20h30. 

Conhecido por dividir pal-
co com nomes como Zeca 
Baleiro e Ivete Sangalo, o 
sanfoneiro interpreta can-
ções de Luiz Gonzaga, 
Dominguinhos, Marinês e 
clássicos do gênero.
No sábado, dia 1, animam 
a festa os grupos Peixele-
trico, às 19h, e Trio Xame-
go, às 21h. O Peixeletrico 
tem três CDs gravados e 
nos shows apresenta músi-
cas próprias e  versões de 
compositores consagrados 
como Luiz Gonzaga, Do-
minguinhos, Gilberto Gil e 
Alceu Valença.
Representante do autênti-
co forró pé de serra, o Trio 
Xamego se destaca com 
hits consagrados entre os 
forrozeiros. No repertório, 
além de canções próprias, 
traz releituras de grandes 
nomes, como Domingui-
nhos e Jackson do Pandei-
ro.
No domingo quem es-
quenta a festa é o Trio 
Dona Zefa, que apresenta 
seu animado repertório de 
forrós, xotes, baiões, arras-
ta-pés e xaxados.
Antes do show, a Quadri-
lha Carumxú Dí Mío ani-
ma a programação com 
apresentação às 20h.
A programação segue nos 
dois próximos finais de se-
mana com shows de Dois 
Dobrado, José Araripe, 
Trio Malaquias, Chambi-
nho do Acordeon, Enok 
Virgulino, Os 3 do Vale, 
Quadrilha de Bonecões, 
Mariangela Zan e Mariana 
Aydar.
Sobre o GAMT - O 
GAMT (Grupo de Asses-
soria e Mobilização de 
Talentos) é uma organi-
zação da Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, que 
atua no desenvolvimento 
de projetos nos segmentos 

cultura, esporte, educação 
e empregabilidade para o 
atendimento de crianças e 
jovens de Caçapava e re-
gião. Neste ano cerca de 
360 pessoas deverão ser 
beneficiadas pelos proje-
tos da instituição.
34ª Festa Junina do 
GAMT - Dias 31 de maio, 
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de 
junho, na sede do GAMT. 
Rua Nações Unidas, 250, 
Jardim Santo Antônio. In-
gresso solidário a R$ 5. In-
formações: Tel. (12) 3652-
8015 / (12) 99660-9022.
Veja a programação:
Sexta-Feira, 31 de maio
18h00 - Abertura
20h30 - Show com Cosme 
Vieira
Sábado, 01 de Junho
19h00 - Show com Pei-
xeletrico
21h00 - Show com Trio 
Xamego
Domingo, 2 de junho
11h00 - Almoço Caipira
20h00 - Quadrilha Ca-
rumxú Dí Mío
20h30 - Trio Dona Zefa
Sexta, 7 de junho
20h30 - Show com Dois 
Dobrado
Sábado, 8 de junho
19h00 - José Araripe
21h00 - Trio Malaquias
Domingo, 9 de junho
11h almoço Caipira
20h30 - Show com Cham-
binho do Acordeon
Dia 14 de Junho
20h30 - Show com Enok 
Virgulino
Dia 15 de junho
19h00 - Show com Os 3 do 
Vale
20h00 - Quadrilha de Bo-
necões
20h30- Show com Marian-
gela Zan
Dia 16 de junho
11h00 - Almoço Caipira
20h30 - Show com Maria-
na Aydar

Dia Mundial da Energia: EDP reforça 
orientações de utilização consciente

O Dia Mundial da Energia, 
celebrado em 29 de maio, 
foi criado em 1981 com o 
intuito de motivar a cons-
cientização civil e políti-
ca sobre a importância do 
uso eficiente da energia. 
As boas práticas podem 
começar pela mudança 
de pequenos hábitos coti-
dianos, com o objetivo de 
combater o desperdício e, 
consequentemente, contri-
buir com o meio ambiente 
e economizar na conta de 
luz.
Por isso, a EDP, distribui-
dora de energia elétrica no 
Alto Tietê, Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte de São 
Paulo, reforça orientações 
para a utilização eficiente 
da energia:
Chuveiro
O aproveitamento de re-
sistência queimada e 
emendas de fiação, além 
de trazer risco à seguran-
ça, podem acarretar em 
aumento de consumo de 
energia. Nos dias frios, o 
tempo do banho deve ser 
o menor possível (de cin-
co a oito minutos), já que 
o chuveiro utilizado na po-
sição “inverno” consome 
cerca de 30% a mais.
Refrigerador ou freezer
O aparelho deve ser pro-
tegido dos raios solares e 
mantido o mais afastado 
possível do calor do fo-
gão. Além disso, alimen-
tos quentes não devem ser 
guardados dentro da gela-
deira, isso faz com que o 

motor do equipamento te-
nha de trabalhar por mais 
horas.
A borracha de vedação da 
porta deve estar sempre 
em bom estado, evitando 
a fuga de ar frio. Nunca 
utilize a parte traseira do 
refrigerador para secar pa-
nos e roupas e, caso o equi-
pamento tenha mais de dez 
anos, comece a pensar na 
possibilidade de substituí
-lo. Os equipamentos no-
vos são mais eficientes e 
econômicos.
Iluminação
Mais duráveis e econômi-
cas, a lâmpada de LED é 
uma excelente opção para 
a iluminação e a substitui-
ção das peças antigas pode 
começar nos ambientes 
de maior utilização. Além 
disso, lembre-se de apagar 
as luzes quando sair do lo-
cal, se possível, ilumine o 
ambiente utilizando a luz 
do sol, abrindo bem jane-
las, cortinas e persianas.
O teto e paredes internas 
pintadas com cores claras 
refletem melhor a luz, di-
minuindo a necessidade de 
iluminação artificial.
Ferro elétrico
O equipamento pode so-
brecarregar a rede elétrica 
se não utilizado em uma 
tomada dimensionada para 
sua potência. Para reduzir 
seu consumo de energia, o 
ideal é passar todas as rou-
pas de uma vez só e come-
çar com as peças mais fi-
nas que demandam menor 

temperatura.
Instalações internas
A fuga de corrente é uma 
das grandes causas do 
desperdício de energia 
e, consequentemente, do 
aumento na conta de luz. 
Emendas de fios feitas de 
forma incorreta, conexões 
frouxas, fios desencapa-
dos ou com isolamento 
comprometido pelo tempo 
podem ocasionar sobre-
aquecimento da rede e a 
chamada fuga de corrente. 
Além disso, traz risco de 
curto-circuito e até incên-
dio.
Aquisição de novo apare-
lho
O Selo Procel classifica os 
equipamentos brasileiros 
com a Etiqueta Nacional 
de Conservação de Ener-
gia (ENCE), instituída 
pelo Inmetro. A classifica-
ção varia de “A” (mais efi-
ciente) a “E” (menos efi-
ciente). Quanto maior sua 
eficiência, o consumo de 
energia é menor, trazendo 
melhor contribuição para a 
preservação do meio am-
biente e economia na con-
ta de luz.
É importante ter em men-
te que equipamentos efi-
cientes são mais exigentes 
em relação à rede elétrica 
que os abastece, por isso, 
manter a fiação interna em 
equilíbrio é essencial.
Para obter mais dicas so-
bre consumo consciente, 
acesse: http://www.edp.
com.br/seliganoconsumo


