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A Gazeta dos Municípios

Hospital Municipal de São 
José realiza 1º mutirão de 

cirurgias eletivas

Criminoso furta ambulância 
do PS de Igaratá e bate o 

veículo durante a fugaJovem que estava desaparecido em
Pindamonhangaba é encontrado morto

Em ação conjunta, PF e Receita Federal 
apreendem drogas em sabonetes

e meias em aeroporto internacional

O Hospital Muni-
cipal de São José 
dos Campos - Dr. 

José Carvalho de Florence 
realizou neste sábado (7), 
o primeiro mutirão de ci-
rurgias eletivas. Estavam 
programados 28 procedi-
mentos, sendo 20 laquea-
duras e 8 colecistectomias 
(vesículas).
Para Franceli de Oliveira 
Polidoro, 36 anos, dona de 
casa, é muito importante 
este mutirão, pois, ajuda 
s pessoas a cuidarem da 
saúde. “A Prefeitura de-
veria fazer esse mutirão 
sempre. “
Já para Fabiane Jesus Ba-
tista, 33 anos, auxiliar de 
produção, moradora na re-
gião sul, a dor é muito for-
te. “é importante porque 

Um homem fur-
tou na noite deste 
domingo (8) uma 

ambulância do pátio do 
pronto-socorro da cidade 
de Igaratá. Na fuga, no en-
tanto, o criminoso acabou 
batendo o veículo em um 

Na tarde do domingo (8), 
foi encontrado, em uma 
mata na zona rural de 
Pindamonhangaba, o cor-
po do jovem que estava 
desaparecido desde a úl-
tima semana na cidade. 
Elyel Soares, de 19 anos, 
era morador do distrito de 
Moreira César, e de acordo 
com a família, saiu de casa 
na quarta-feira (4) dizendo 
que resolveria um proble-

A Polícia Federal, no 
Aeroporto Inter-
nacional de Gua-

rulhos, em São Paulo,em 
uma ação conjunta com a 
Receita Federal realizada 
no fim de semana dos dias 
7 e 8 de março, prendeu 
dois passageiros com co-
caína oculta em suas ba-
gagens. Um britânico, de 
33 anos de idade, foi en-
trevistado pelos policiais 
federais quando realizava 
os procedimentos migra-
tórios na noite do sábado 
(7) e, devido às contradi-
ções em suas respostas, 
teve a mala que ele havia 
despachado restituída e re-
vistada. Na revista os po-

cuidamos da nossa saúde, 
e podemos ter uma vida 
saudável. Parabéns à Pre-
feitura. Mas deveria fazer 
esse mutirão todo mês. “
Para Patrícia Sousa No-
gueira, 39 anos, estagiária, 
“a Prefeitura deveria fazer 
sempre. São muitas crian-
ças sem os pais terem con-
dições de cuidar.”
De março a dezembro des-
te ano estão previstas 800 
cirurgias de laqueadura 
e 210 de vesículas, que 
acontecerão sempre aos 
sábados por meio de mu-
tirões. 
Cirurgias eletivas não pos-
suem caráter de urgência 
e/ou emergência e, são 
agendadas.
Agendamento
As cirurgias serão agenda-

carro que estava estacio-
nado. De acordo com a 
Polícia Militar, uma equi-
pe policial foi acionada no 
início da noite e encontro 
a ambulância acidentada, 
com a frente toda destru-
ída. O criminoso colidiu 

ma e não retornou.
A Polícia Civil informou 
que o corpo do jovem, foi 
encontrado em uma fazen-
da, por um funcionário do 
local. Ao ver o corpo, ele 
reconheceu a vítima e li-
gou para a família que foi 
até o local e identificou o 
rapaz.
O corpo foi encontrado 
com marcas de violência.
De acordo com informa-

lícias encontraram quase 
7 Kg de cocaína dentro de 
46 sabonetes que estavam 
misturados a diversos pro-
dutos de higiene pessoal. 
O homem, que pretendia 
levar a droga para Dubai, 
no Emirados Árabes, dis-
se, em seu depoimento, 
que já havia sido preso an-
teriormente no País de Ga-
les, por tentativa de furto. 
Servidores da Receita Fe-
deral, que fiscalizavam os 
passageiros, selecionaram 
um brasileiro para revista 
das bagagens. Os agentes 
perceberam que o homem, 
de 35 anos de idade, ha-
via sido vetado ao tentar 
desembarcar na cidade 

das conforme a ordem cro-
nológica de ingresso dos 
pacientes na fila do Siste-
ma de Atendimento Mu-
nicipal de Saúde (SAMS), 
considerando os critérios 
clínicos de priorização.
Investimentos
A iniciativa conta com 
um investimento de R$ 
858.819,85, recurso des-
tinado pelo Ministério 
da Saúde para ampliar o 
acesso aos procedimentos 
cirúrgicos eletivos no âm-
bito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
O Hospital Municipal é 
uma unidade da Prefeitura 
de São José dos Campos 
gerenciada pela SPDM 
(Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina).

com um veículo estacio-
nado na área central e teve 
que fugir a pé.
Até o momento, ninguém 
foi preso. A ocorrência foi 
registrada no distrito poli-
cial e será investigada pela 
Polícia Civil.

ções da polícia por conta 
do estado avançado de de-
composição que o corpo 
se encontrava não foi pos-
sível identificar a causa da 
morte. O corpo foi levado 
para o IML de Taubaté, 
onde será feita a perícia.
O caso foi registrado no 
Distrito Policial como 
morte suspeita. Foi aberto 
um inquérito para investi-
gação do crime.

de Lisboa, em Portugal. 
Dentro da mala do passa-
geiro foram encontradas 
25 peças de tecido e rou-
pas engomadas com uma 
substância de odor forte, 
característico da droga 
cocaína. A PF foi aciona-
da e o suspeito conduzido 
à sede policial para que o 
material encontrado fos-
se periciado. O resultado 
dos exames periciais foi 
conclusivo para cocaína. 
O homem recebeu voz de 
prisão por tráfico interna-
cional de drogas.
Os presos foram encami-
nhados ao presídio esta-
dual onde permanecem à 
disposição da Justiça.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Alunos do SESI-SP conquistam dez prêmios 
em nacional de robótica e classificam quatro 
equipes para campeonato em Houston (EUA)

Dez prêmios e onze times 
classificados para torneios 
internacionais. Os alunos 
da rede escolar SESI-SP 
se destacaram na edição 
nacional do torneio First 
LEGO League (FLL), en-
tre os dias 6 e 8 de mar-
ço, em São Paulo. Os alu-
nos das equipes Robotics 
School (Ourinhos) e Hero-
es (Jundiaí) ficaram com a 
segunda e terceira coloca-
ção na principal categoria 
do campeonato, classifica-
ções que os levam direta-
mente para competir em 
Houston (EUA), no mês 
de abril.
Quando partirem para o 
FIRST Championship as 
equipes levam reforços: 
o desempenho dos times 
X-Force (Bauru) e Big 
Bang (Birigui) no nacio-
nal também os classificou 
para o campeonato consi-
derado a Copa do Mundo 
da Robótica, fazendo com 
que o SESI-SP ocupe to-
das as vagas disponíveis 
para esta importante com-
petição.
Os estudantes do SESI-
-SP que foram ao nacional 
também subiram ao palco 
quatro vezes para receber 
a primeira colocação: os 
prêmios “Processo de Pes-
quisa”, “Solução Inovado-
ra”, “Inspiração” e “Gra-
cious Professionalism” 
foram entregues para a 
Big Bang (Birigui), Biote-
ch (Barra Bonita), Morvan 
(Guarulhos) e Thunder-
bóticos (Rio Claro), res-
pectivamente. Já os alu-
nos de Araras, equipe Los 
Atômicos, ficaram com o 

2º lugar em “Processo de 
Pesquisa”. A X-Force, de 
Bauru, também chegou à 
segunda posição, na ca-
tegoria “Apresentação”. 
Enquanto Robot Hunters 
(Cajamar) e Red Rabbit 
(Americana) se destaca-
ram em 3º e foram premia-
dos por “Programação” e 
“Estratégia e Inovação”.
Torneio internacionais
Além dos times que com-
petem em Houston entre 
os dias 15 e 18 do próximo 
mês, o SESI-SP leva para 
fora do país os Thunder-
bóticos (Rio Claro). Os 
alunos vão participar do 
FIRST LEGO League Ra-
zorback Open Invitational, 
entre 14 e 17 de maio, no 
Arkansas (EUA).
Biotech (Barra Bonita), 
Los Atômicos (Araras), 
Red Rabbit (Americana), 
Robot Hunters (Cajamar), 
Thunderbirds (Garça) e 
Taiada Nexus (Caçapa-
va), esta última estreante 
no nacional, classificaram 
para a First LEGO League 
Open Internacional, que 
este ano acontece no Rio 
de Janeiro, ainda sem data 
definida.
Conheça os projetos dos 
times vencedores na prin-
cipal categoria do Torneio 
SESI de Robótica First 
LEGO League (Cham-
pions Awards)
Semáforo com reconhe-
cimento facial para prio-
rizar a travessia de idosos 
e cadeirantes. Pensando 
na promoção de cidades 
cada vez mais acessíveis, 
alunos do SESI Jundiaí 
(unidade Jardim Tarumã) 

criaram um instrumen-
to de controle de tráfego 
capaz de realizar o reco-
nhecimento de pessoas 
com mobilidade reduzida, 
como idosos e cadeiran-
tes. Além de programar o 
tempo ideal e seguro de 
travessia, o sistema é au-
tônomo na produção de 
energia.
O projeto foi desenvol-
vido pela equipe Heroes, 
formada há quatro anos 
e, hoje, integrada por es-
tudantes com idade entre 
12 e 15 anos, que cursam 
entre a 7ª série do ensino 
Fundamental ao 1º ano do 
Médio. Estreantes no na-
cional, em 2017, o time 
levou o prêmio Melhor 
Design do Robô na edição 
regional do torneio WRO 
(World Robot Olympiad).
App mapeia vagas de es-
tacionamento em locais 
públicos
Com a finalidade diminuir 
tempo de buscas de vaga 
de estacionamento, e con-
sequentemente congestio-
namento nas ruas, os alu-
nos de Ourinhos pensaram 
num aplicativo que mapeia 
todas as vagas públicas de 
estacionamento, estejam 
livres ou ocupadas.
De Ourinhos, a equipe 
Robotics School, formada 
por estudantes entre 11 e 
16 anos, de 7º ano do en-
sino Fundamental ao 2º 
do Médio, já participa-
ram de cinco campeonatos 
mundiais, sendo a última 
premiação conquistada o 
título Gracious Professio-
nalism, num torneio na 
Turquia, em 2019.
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São José dos Campos 
se prepara para rece-
ber DWalk -Semana 

de Design do Vale 2020, 
um grande evento voltado 
para a arquitetura, design 
e artes. Faltando menos de 
um mês para a realização 
do evento, que acontece de 
1 a 5 de abril, cuja a pro-
gramação será realizada 
no circuito “design district 
“ que abrange as lojas das 
avenidas Av. Rio Branco, 
Av. São João e Av. Madre 
Paula.
No dia primeiro de abril, 
durante a abertura oficial 
que será realizada à noi-
te, no Colinas Shopping, 
a DWalk - Semana de De-
sign do Vale, contará com 
painel e talks com perso-
nalidades que participam 

A energia elétrica é 
uma das necessi-
dades do ser hu-

mano. Hoje em dia, es-
tamos tão acostumados 
a tê-la à disposição que 
nem paramos para pensar 
na infraestrutura neces-
sária para levá-la dentro 
de nossas casas, locais de 
trabalho ou quaisquer ou-
tros estabelecimentos - ela 
simplesmente está lá.
Acredita-se que o fenôme-
no tenha sido descoberto 
em 1752 por Benjamin 
Franklin, em seu famoso 
experimento da pipa. Já 
em 1882, Thomas Edi-
son, o inventor da lâmpa-
da incandescente, ajudou 

das semanas de design 
mundiais, como: a Design 
Week de São Paulo, Salo-
ne del Mobile di Milano, 
Paris Design Week e Mai-
son & Objet.
Estas semanas mostram 
para profissionais do se-
tor e público as tendências 
para móveis e decoração, 
o que deverá chegar até as 
lojas.
O Salone del Mobile di 
Milano, é uma exposição 
que dita o design mun-
dial. O evento é realizado 
geralmente em abril, mas 
por conta do coronavírus, 
o evento foi adiado para 
junho.
A DWalk, terá a presença 
de Olívia Argentini, que 
estará representando o es-
critório Archea, escritório 

a criar a “Edison Electric 
Illuminating Company of 
New York”, que começou 
a levar luz elétrica para al-
gumas partes de Manhat-
tan.
De acordo com o Natio-
nal Park Service, no ano 
de 1925, metade dos la-
res nos Estados Unidos já 
tinham energia elétrica. 
Hoje, depois de mais de 95 
anos, ela já está presente 
na grande maioria dos lu-
gares do mundo, inclusive 
no Brasil. Porém, será que 
ainda há lugares sem ener-
gia elétrica? 
Antes de tirar essa dúvida, 
porém, vamos entender 
como acontece a distri-

este, que está presente em 
vários lugares do mundo. 
Olívia participará do talk 
realizado na abertura e 
apresentará um preview da 
Eurocucina e da Feira de 
Milão (Salone del Mobile 
di Milano).
A Paris Design Week e 
Maison & Objet movi-
mentam público e geram 
negócios. A empresária de 
comunicação, jornalista e 
assessora de imprensa da 
Maison & Objet no Brasil, 
Mariana Amaral que sem-
pre marca presença nestes 
eventos conta como é essa 
experiência.
“Desde setembro do ano 
passado, a Maison & Objet 
busca retornar as suas ori-
gens, focando a exposição 
na essência da decoração 

buição de energia elétrica 
pelo território brasileiro, 
de modo a saber o que está 
por trás da eletricidade 
disponível em nossas to-
madas e fiações elétricas.
Como a energia elétrica é 
distribuída pelo Brasil?
Através do Sistema In-
terligado Nacional (SIN), 
sobre o qual você pode 
nunca ter ouvido falar até 
hoje, mas que certamente 
te permitiu desfrutar da 
energia elétrica onde quer 
que estivesse.
De acordo com o Opera-
dor Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), em rela-
ção à capacidade instalada 
no Brasil, 67,6% da ener-

e do design, o que rendeu 
até uma reorganização dos 
pavilhões que foram divi-
didos por estilos. Podemos 
dizer que a Maison & Ob-
jet é uma feira de muitos 
negócios de muita gente 
comprando. Na edição de 
janeiro 2020 teve 76.862 
visitantes e 3.137 marcas 
expositoras sendo que 863 
são marcas novas, 1.904 
marcas internacionais e 
1.233 marcas Francesas. 
A feira teve um total de 
1.420 jornalistas, bloguei-
ras e influenciadores na 
cobertura desse evento”, 
comentou Mariana Ama-
ral.
Simultâneamente a Mai-
son & Objet é realizada a 
Paris Design Week.
“É o contraponto cultural 
definitivo que está elevan-
do o nível das semanas de 
design em todo o mundo. 
A cidade fica imersa em 
passeios, coquetéis, expo-
sições.  Durante dez dias, 
o evento convida profis-
sionais franceses e inter-
nacionais e o público em 
geral a descobrir as me-
lhores vitrines de design 
de Paris, enquanto os prin-
cipais talentos da discipli-
na se reúnem na exposição 
LE OFF. Na última edição 
em 2019, Paris exalou de-
sign, arte, moda, cultura 
e muitas comemorações. 
Dividida em 5 distritos 
com 200 lugares para vi-

gia vem de usinas hidrelé-
tricas, 12,5% das térmicas, 
8,9% das eólicas, 8,3% das 
de biomassa, 1,2% das nu-
cleares, 1,1% das solares e 
0,5% de outras fontes.
Essa energia constitui 
quatro subsistemas: Sul, 
Sudeste/Centro-Oeste, 
Nordeste e a maior parte 
da Região Norte. Sua dis-
tribuição é feita de modo 
que todas as regiões co-
bertas pelo SIN recebam 
energia elétrica de forma 
equilibrada.
De acordo com dados da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, 99,5% 
dos domicílios tinham 
acesso à energia elétrica 
proveniente da rede geral 
de distribuição. O núme-
ro é grande, de fato, mas 
mostra que 0,5% deles não 
têm!
Considerando que havia 
71 milhões de domicí-
lios no Brasil em 2018, 
de acordo com o IBGE, 
então 355 mil domicílios 
não possuem acesso à rede 
geral de distribuição de 
energia elétrica, o que é 
bastante coisa.
Neste momento, é prová-
vel que você esteja se per-
guntando se essas pessoas 
ficam sem energia elétrica, 
não é? Vamos descobrir!
Os domicílios sem aces-
so à rede geral de distri-
buição não têm energia                         
elétrica?
Não necessariamente. 
Os locais em que eles se 
encontram podem recorrer 
aos sistemas de geração de 
energia elétrica, ou seja, 
mesmo sem a rede geral, 
eles também desfrutam de 
eletricidade em suas casas.

sitar, 100 eventos e 20 pa-
lestras a cidade Luz teve 
programação para todos 
os gostos”, finalizou a jor-
nalista e empresária.
A DWalk - Semana de De-
sign do Vale também terá 
o seu distrito, onde as lojas 
participantes oferecerão 
coquetéis, palestras, mú-
sica, exposição de carros e 
muitas instalações de arte, 
com o diferencial nesta 
edição, com a curadoria de 
arte de Victor Hugo Serra-
no Rosa.
No Brasil, o destaque é 
para a Design Week de 
São Paulo que realizará 
este ano sua nona edição, 
em agosto. Surgiu de uma 
grande inspiração de Lau-
ro Andrade, CEO da Sum-
mit Promo.
Em 2006, o empresário 
fez uma imersão no assun-
to ao assumir a feira Expo 
Revestir, o Fórum Inter-
nacional de Arquitetura e 
Construção e organizar a 
participação de empresas 
brasileiras em mais de 50 
eventos de arquitetura e 
design de interiores pelo 
mundo. O ápice de seu in-
teresse foi quando conhe-
ceu a semana de Design 
de Milão e o London De-
sign Festival, entre 2008 e 
2009. “Tive uma epifania. 
Fiquei completamente alu-
cinado com a possibilida-
de de criar um festival de 
economia criativa tendo 

É pouco provável que 
100% do Brasil seja con-
templado com a rede geral 
de distribuição de energia 
elétrica, tendo em vista 
que há regiões em comu-
nidades remotas com res-
trição ou mesmo nenhum 
acesso a serviços básicos, 
como aldeias indígenas, 
por exemplo.
Porém, há outras cidades 
que utilizam geradores de 
energia para que possam 
desfrutar da eletricidade 
em seu cotidiano da mes-
ma forma que é feita no 
restante do país, o que os 
permite utilizar a tecnolo-
gia, os produtos e os servi-
ços disponíveis.
Dois exemplos são as ci-
dades de Assis Brasil e 
Manoel Urbano, ambas no 
Acre, com população esti-
mada em mais de 20 mil 
habitantes quando conta-
bilizadas em conjunto.
As cidades ficam a 560 km 
de distância uma da outra, 
sendo que Assis Brasil 
está praticamente na fron-
teira com o Peru, enquan-
to Manoel Urbano já fica 
mais próxima da divisa 
com Amazonas.
Para tal, cada cidade pas-
sou a receber uma usina 
de geração de energia elé-
trica com 2 MW de capa-
cidade, através do uso de                                             
seis geradores de 550 
KVA cada. Assim, tornou-
-se possível atender ple-
namente à demanda das 
residências e dos estabe-
lecimentos comerciais ali 
presentes.
Ambas usinas respeitam 
um rigoroso controle de 
operação e manutenção de 
suas plantas, além de uma 
equipe dedicada exclusi-

o design como tema cen-
tral”, afirma Lauro.
O empresário concreti-
zou o seu sonho em 2012, 
quando realizou a primeira 
edição do DW -  Semana 
de Design de São Paulo. 
Desde então, o festival 
vem atingindo níveis in-
ternacionais de qualidade.
São José dos Campos en-
tra neste mundo do design 
com clima e inspiração 
destes grandes eventos. A 
primeira edição foi rea-
lizada em 2016 e na edi-
ção deste ano, espera unir 
cada vez mais o trade, 
movimentando a cidade 
e gerando negócios. “O 
engajamento do comér-
cio é pulsante na veloci-
dade do movimento do                      
mercado. Faz parte do ce-
nário os agentes transfor-
madores.
E a DWalk - Semana De-
sign do Vale é um grande 
influenciador de mudan-
ças e conceitos. Estamos 
preparando o evento com 
todo profissionalismo e 
empolgação” finalizou a 
curadora técnica do DWa-
lk, Ana Paula Preto.
DWalk -Semana Design 
do Vale
Data: 01 a 05 de abril
Local: Design District, en-
tre as lojas das avenidas 
Av. Rio Branco, Av. São 
João e Av. Madre Paula. - 
S. José dos Campos/SP.
Evento gratuito.

vamente a tais projetos, 
para que possam intervir 
em caso de qualquer ne-
cessidade.
Com isso, ainda que não 
estejam interligadas ao 
SIN, as cidades de Assis 
Brasil e Manoel Urbano 
possuem acesso irrestrito 
à energia elétrica, 24 horas 
por dia e 365 dias por ano, 
sem a qual é praticamente 
inimaginável se viver nos 
dias de hoje.
Energia elétrica: uma ne-
cessidade para nosso coti-
diano
É até difícil pensar em vi-
ver sem eletricidade, com 
banhos gelados, comida 
fria e sem a possibilidade 
de carregar os celulares, 
tablets e notebooks, além 
de também não ser pos-
sível assistir televisão ou 
escutar músicas e notícias 
no rádio.
Diante de tal necessida-
de, mesmo as cidades que 
ainda não fazem parte do 
SIN também precisam de 
energia elétrica, e feliz-
mente é possível recorrer 
aos sistemas de geração de 
energia, que não apresen-
tam nenhuma diferença 
para o consumidor final 
em termos de disponibili-
dade, confiabilidade e se-
gurança.
Portanto, quando ligar o 
chuveiro, acender a lâmpa-
da, abrir o portão automá-
tico da garagem ou fazer 
qualquer outra atividade 
que demande eletricida-
de, lembre-se que ainda há 
lugares não contemplados 
pelo Sistema Interligado 
Nacional, mas que nem 
isso é um impeditivo para 
desfrutar do conforto da 
energia elétrica.

As Semanas de Design pelo Mundo em Paralelo a DWalk

Ainda existem cidades sem energia elétrica no Brasil?
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Ipem-SP orienta sobre o consumo de produtos e serviços 
em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor

Em comemoração 
ao Dia Mundial 
do Consumidor, 

(15/3), muitas promoções 
são oferecidas aos cida-
dãos por diversos seg-
mentos comerciais. No 
entanto, o Ipem-SP (Ins-
tituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo), 
autarquia do Governo do 
Estado e órgão delegado 
do Inmetro, que tem como 
objetivo defender o consu-
midor, apresenta algumas 
dicas e orientações para 
garantir que a celebração 
não se torne um prejuízo.
São dicas simples e orien-
tações úteis para o consu-
mo consciente que, além 
de garantir direitos do 
cidadão, também podem 
contribuir para os comer-
ciantes não terem prejuí-
zos como autuações e mul-
tas por parte do Ipem-SP.
Saiba o que está levando 
para casa
Todo produto embalado 
sem a presença do con-

sumidor - seja pelo fabri-
cante ou pelo ponto de 
venda (os chamados itens 
pré-medidos) devem apre-
sentar, de forma visível, 
as informações sobre a 
quantidade, peso, volume 
e dimensão do produto. O 
consumidor tem o direito 
de saber o que está levan-
do para casa e pagar o pre-
ço justo por isso.
Sempre confira o peso e o 
desconto da embalagem
Nos produtos alimentícios, 
por exemplo, é importante 
verificar se o indicado na 
embalagem corresponde 
ao que está sendo levado 
para casa utilizando uma 
balança do ponto de ven-
da para a conferência. Se 
o valor for menor ou igual 
ao conteúdo nominal des-
crito na embalagem, o 
consumidor está sendo 
prejudicado, pois o peso 
da embalagem deve ser, 
sempre, descontado.
Balanças, vale quanto 
pesa?

Vale destacar que as ba-
lanças (assim como outros 
instrumentos de medição, 
incluindo medidores de 
pressão arterial, radares, 
bafômetros, bombas de 
combustíveis, entre ou-
tros) também passam por 
aferição e, portanto, de-
vem apresentar selo do In-
metro com o ano de vali-
dade da última verificação 
feita pelos fiscais do Ipem-
-SP. Além disso, antes de 
iniciar a pesagem, o equi-
pamento deve indicar zero 
no mostrador, estar limpo 
e seco e ter descontado o 
valor da tara (peso da em-
balagem).
Seus direitos não são brin-
cadeira
No caso dos brinquedos, 
duas questões são de fun-
damental importância para 
garantir que a diversão da 
criançada aconteça com 
segurança: a presença de 
classificação etária indi-
cativa e o selo do Inmetro. 
Se os dados não estiverem 

contemplados, o melhor a 
fazer é não adquirir o pro-
duto.
Vista e invista em segu-
rança
Ao comprar qualquer pro-
duto têxtil é importante 
conferir a “composição” 
do tecido, que deve ser 
informada na etiqueta do 
produto. Também devem 
estar informados razão 
social ou nome da marca 
registrada do fabricante, 
CNPJ, país de origem, 
nome e percentual das fi-
bras e filamentos que com-
põem o tecido, além de in-
dicações para conservação 
do produto e indicação do 
tamanho ou dimensão.
Abasteça o seu carro com 
atenção
Ao adquirir combustível, 
a atenção do consumidor 
deve estar voltada para a 
bomba, que deve possuir 
selo do Inmetro, com a 
data validade da última 
verificação realizada pelo 
Ipem-SP. Ao abastecer, é 
importante descer do car-
ro e acompanhar o proce-
dimento, verificando se o 
preço indicado na bomba 
é o mesmo anunciado nas 
placas do posto e se o mar-
cador está zerado. Por fim, 
deve-se sempre solicitar o 
cupom fiscal da compra, 
no qual constam a quanti-
dade de litros adquiridos e 
o valor pago pelo produto.
Uma corrida pelo seu di-
reito
Para identificar se o taxí-
metro foi verificado pelo 
Ipem-SP, o consumidor 
deve observar a existên-
cia do lacre amarelo, que 
impede o acesso à regula-

gem do aparelho, e do selo 
do Inmetro com a frase 
“verificado até 2021”, em 
alguns casos poderão ser 
encontrados com a etique-
ta “verificado até 2020”, 
pois, o instrumento pode 
ser que ainda não tenha 
sido verificado, devido ao 
cronograma conforme o 
alvará. Caso o lacre este-
ja rompido, o consumidor 
não deve aceitar a corrida, 
pois o aparelho pode apre-
sentar medição incorreta. 
O valor da bandeira é es-
tabelecido pela prefeitura 
de cada município, mas é 
importante estar atento ao 
horário em que as bandei-
ras ‘um’ e ‘dois’ podem 
ser utilizadas, para não pa-
gar mais caro pela corrida.
Adquira eletrodomésticos 
com selo
Para aquisição de eletro-
domésticos, é importante 
que o consumidor veri-
fique a presença do selo 
ENCE (Etiqueta Nacional 
de Conservação de Ener-
gia), que é obrigatório 
para produtos como ge-
ladeira, máquina de lavar 
roupa e forno micro-on-
das. Este selo é importan-
te para que o consumidor 
possa checar a indicação 
de eficiência energética do 
item, além de já conter o 
selo do Inmetro, que atesta 
a sua segurança.
Atenção redobrada na 
compra de botijões de gás
Os botijões de gás também 
merecem atenção especial. 
Além de checar a presença 
do selo NBR, o consumi-
dor deve recusar botijões 
enferrujados, amassados 
ou com as alças soltas. O 

lacre da empresa que en-
vasou o produto necessita 
estar intacto, assim como 
o nome da empresa que 
entrega o botijão deve ser 
o mesmo que está impres-
so no recipiente. Também 
é importante certificar-se 
de que o regulador do pro-
duto e a mangueira apre-
sentam o selo do Inmetro 
e o prazo de validade do 
item, que deve ser de cin-
co anos
Fiscalização e denúncias
O Ipem-SP tem intensi-
ficado a fiscalização de 
produtos a fim de garantir 
que os consumidores este-
jam seguros em fazer suas 
compras de acordo com as 
normas nacionais. O con-
sumidor que notar irregu-
laridades ou tiver dúvidas 
pode realizar denúncia na 
Ouvidoria do IPEM-SP 
para solicitar a avaliação 
do item, por meio do te-
lefone 0800 013 05 22, de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h, ou enviar e-mail para 
ouvidoria@ipem.sp.gov.
br.
Orientação para o consu-
mo
O Ipem-SP disponibiliza 
para download o Guia Prá-
tico de Consumo, que traz 
dicas ao consumidor sobre 
o que observar na hora da 
compra de produtos em-
balados, têxteis, eletrodo-
mésticos, itens que devem 
trazer o selo do Inmetro 
e também a utilização de 
balanças disponíveis em 
supermercados, padarias, 
açougues e outros tipos de 
comércio. Para o downlo-
ad do guia acesse http://
goo.gl/Waw0P1.


