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Empresários poderão es-
tender o horário de fun-
cionamento nos dias que 
antecedem a data. Uma 
das datas mais importan-
tes do segundo semestre é 
o Dia dos Pais, comemora-
do sempre no segundo do-
mingo de agosto. Também 
é data importante para o 
comércio varejista, com a 
expectativa de vendas para 
os lojistas que esperam 
um aumento no setor du-
rante a semana. Shopping
Pesquisa realizada pelo 
Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté e 
Região - Sincovat, envol-
vendo 108 estabelecimen-
tos comerciais de Tauba-

té, Caçapava, Ubatuba e 
Campos do Jordão reve-
lam que as vendas podem 
atingir aumento de 10% 
em relação ao ano passa-
do. O levantamento ava-
liou os produtos mais pro-
curados para presente, no 
caso, calçados, perfumes, 
relógios, camisas, artigos 
eletrônicos, ferramentas, 
entre outros. Setores de 
gastronomia também es-
peram mais movimento, 
com reservas de restau-
rantes, e aumento no con-
sumo de carne e bebidas 
em supermercados. Entre 
os produtos mais procura-
dos devem estar camisas, 
calçados, cintos, carteiras, 

perfumes, utensílios de 
pesca, artigos eletrônicos, 
ferramentas e relógios.  
Outros setores ainda es-
peram mais movimento, 
como os de restaurantes 
e supermercados, princi-
palmente no consumo de 
carnes e bebidas. Atendi-
mento ao empresário. Para 
atender melhor os clien-
tes, os empresários pode-
rão estender o horário de 
funcionamento nos dias 
que antecedem a data. De 
acordo com a cláusula 42 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho, os estabeleci-
mentos podem ficar aber-
tos na sexta-feira até as 
22h e no sábado até as 18h.

Dia dos Pais deve aquecer 
as vendas do varejo nesta 

semana

Cerca de 150 mil pessoas 
já visitaram a tradicional 
Festa do Senhor Bom Je-
sus de Tremembé 2013, o 
evento está sendo conside-
rado sucesso de público e 
animação. A festa aconte-
ce em uma estrutura mon-
tada na Praça de Eventos 
da Estação e a  expectativa 
é de receber cerca de 400 
mil visitantes até o final do 
evento. “ Estamos supe-
rando nossas expectativas, 
todos os dias estamos re-
cebendo muita gente, isso 
valoriza mais o evento e 
agrada os comerciantes” 
- destacou a Secretaria de 
Cultura, Turísmo e Espor-
tes Marcela Tupinambá.
Já passaram pela festa 
nomes como Circuladô 
de Fulô, Teatro Mágico, 
Oswaldo Montenegro, Pa-
tati e Patatá e João Neto e 
Frederico. O evento acon-
tece até o dia 12 de agos-

to e a entrada é franca.
Nesta quarta feira (07) se 
apresenta o grupo de pa-
gode Turma do Pagode, 
no dia 08 temos Nando 
Reis, dia 09 a Banda Pa-
lace com Cecílica Mili-
tão, dia 10 Quinteto em 
Branco e Preto, dia 11 o 
grupo Rosa de Saron e pra 
fechar com chave de ouro, 
no dia 12 tem a apresen-
tação de Renato Teixeira.
“Estou amando este novo 
formato de festa, mui-
to mais organizado e 
com ótimos shows, po-
demos presenciar mui-
tas famílias passeando e 
isso é muito bom, para-
béns a todos” - comen-
tou Ane Luize Belline, 
moradora de Tremembé.
Além dos shows musicais, 
a festa apresenta diversas 
opções de comidas típicas 
vendidas nas várias bar-
racas espalhadas pela fes-

ta. As crianças podem se 
divertir no espaço “Can-
tinho da Criança” onde 
brincadeiras e pinturas 
fazem parte do evento .
Ao falar sobre a festa o 
Prefeito Marcelo Vaque-
li fez questão de desta-
car a presença do público 
como prova do sucesso 
do evento.  “É a primeira 
festa que a atual gestão 
realiza para o nosso pa-
droeiro Bom Jesus, e pelo 
público presente, o even-
to está sendo um sucesso.  
Aproveito também a 
oportunidade para con-
vidar Tremembé e Re-
gião a prestigiarem 
conosco essa grande fes-
ta” - finalizou Vaqueli.
Em breve iremos disponi-
bilizar em nossa Fan page 
oficial “Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de 
Tremembé” uma galeria de 
fotos completa do evento.

FESTA DO SENHOR BOM 
JESUS TEM SUCESSO DE 

PÚBLICO E ANIMAÇÃO  
FESTA DO SENHOR BOM 
JESUS TEM SUCESSO DE 

PÚBLICO E ANIMAÇÃO

Evento em São Luiz do 
Paraitinga terá palestras 
sobre turismo e agronegó-
cios; festa começa no dia 
2 de agosto no Mercado 
Municipal. O Sebrae-SP 
é um dos apoiadores da 2ª 
Festa da Cozinha Caipira 
de São Luiz do Paraitinga, 
promovida pela Prefeitura 
e Associação do Comércio 
e Indústria de São Luiz a 
partir do dia 2 de agosto 
no Mercado Municipal.

O Sebrae vai promover 
duas palestras durante o 
evento, com os temas “En-
tendendo a Cidade como 
Produto e Marca Turística” 
(2/8) e “Do Campo à Mesa 
– Desafios e Oportunida-
des” (9/8). Além disso, 
os empresários contarão 
com atendimentos gratui-
tos sobre gestão de negó-
cios às sextas (18h às 20h) 
e sábados (12h às 18h).
A festa terá atividades en-

tre nos dias 2, 3, 4, 9, 10 
e 11 de agosto. Os desta-
ques são as barracas de 
comidas típicas e de co-
zinha experimental, que 
vão priorizar as receitas 
locais, com o objetivo de 
resgatar e fortalecer as 
tradições e gastronomia.  
A cultura caipira tam-
bém terá espaço garan-
tido, com uma série de 
apresentações musicais 
nos seis dias da festa. 

Sebrae-SP participa da
2ª Festa da Cozinha Caipira
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades
O teatro mais antigo em atividade no Brasil é o de Ouro Preto, em Minas Gerais, que 
está em funcionamento desde 1769.
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior ban-
deira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída mensal-
mente. Cada mês um estado brasileiro diferente é responsável pelos custos da nova 
bandeira. 
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se 
que exista pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de 
peixes encontradas nos rios da Europa.
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902 o cartaz do filme “Les Victimes de l’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de reconhecerem a si 
mesmo na frente de um espelho.
Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.
40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite ao apresentador no final.
Se você espirrar com muita força pode partir uma costela.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Cabem cerca de 70 gotas em uma colher de chá.
A maioria dos batons possuem em sua composição escamas de peixe.
Por dia, os seres humanos piscam de 15 a 20 mil vezes.
Seu polegar é do comprimento do seu nariz.
Se dormirmos em média 8 horas por noite, aos 40 anos teremos dormido 13 anos.
16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são loiras.
Quando você refrigera alguma coisa, você não está fazendo com que elas se Forné 
fria, e sim, retirando o calor.
O material mais resistente criado pela natureza é a teia de aranha.

Humor
Dois matutos proseiam:
- Zé! Vamu brincá di antônimu?
- O que ocê falô?
- Brincá di antônimu! Qué dizê, uma coisa contráia da ôtra! Pur ixemplu: arto e baxo, 
forti e fraco...
- Ah, intindi! Intão vâmu sô!
- O qui vai valê?
- Uma cerveja... Eu cumeçu, são cincu prigunta. O premêro qui errá, paga.
Começaram a brincadeira:
- Gordo? - Magro!
- Hômi? - Muié!
- Verdi? - Verdi? Não sinhô, Verdi é cor e num tem antônimu, não!
- Craro qui tem! - Quár? - Maduro!
- Ai, perdi a aposta! Vâmu di novo, valendu ôtra cerveja? Mas dessa veiz eu cumeçu!
- Podi cumeçá!
- Saúdi? - Duença!
- Moiádu? - Seco!
- Agora ocê vau vê só, fidumaégua! Qué vê só?
- Fumu? - Não, não! Peraí, peraí... Fumo num tem antônimu!
- Craro qui tem, uai! - Intão, diz aí, qualé o antônimu de fumu?
- Vortemu, uai!

Mensagens
A parábola da rosa
Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente e, antes que 
ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas 
notou espinhos sobre o talo e pensou: Como pode uma linda flor vir de uma planta 
rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a 
regar a rosa e, antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com 
muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa: as qualidades dadas por Deus e 
plantadas em nós crescendo em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós 
olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos deses-
peramos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a 
regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nós nunca percebemos 
o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesma. Alguém 
mais deve mostrá-las a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou 
conquistar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras 
pessoas. Esta é a característica do amor, olhar uma pessoa e conhecer suas verdadei-
ras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós 
mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim 
elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.

Pensamentos
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move toda a matéria do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final. 
O que é verdadeiramente imortal é ter desistido de si mesmo.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Podemos dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Confiar é uma prova de coragem e ser fiel é uma prova de amor.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como vinho, melhoram com o tempo.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave á a água donde a correnteza é profunda.
Quem vive temeroso nunca está livre.

A reunião ordinária do 
Conselho Municipal de 
Turismo – o CMT, rea-
lizada quarta feira (31) 
na Casa dos Conselhos, 
contou com a presença 
de conselheiros, empre-
sários da área turística 
e população interessada 
nas decisões que vão re-
gular o Plano Municipal 
de Turismo, fundamental 
para o desenvolvimento 
econômico do Município.
Durante a reunião foi apre-
sentada a nova logomarca 
do Conselho, novo email e 
a página criada para a rede 
social facebook. Estes são 
alguns meios que serão 
utilizados para divulgação 
das atividades e comunica-
ção entre os conselheiros e 
munícipes, tornando o diá-
logo sobre as questões da 
principal vocação econô-

mica da cidade - o turismo, 
mais amplo e transparente.
A metodologia a ser uti-
lizada para a construção 
do Plano Municipal de 
Turismo foi apresentada 
pela equipe da Secretaria 
e aprovada no encontro. 
Durante a reunião foi con-
vocada a criação de grupos 
de trabalho para discussão 
de assuntos que deman-
dem mais tempo para ela-
boração, estudos e avalia-
ções antes das decisões do 
Conselho serem tomadas.
O Presidente do CMT , 
o empresário  Gilmar de 
Carvalho, lembrou a im-
portância do conselho para 
a construção democrática 
dos rumos do turismo de 
Ubatuba e ressaltou que 
a presença da população 
local  é necessária e bem 
vinda a todas as reuniões 

ordinárias do grupo. As 
reuniões são abertas ao 
público e acontencem toda 
última quarta feira do mês.
O Presidente Gilmar 
também pediu aos pre-
sentes que todas as  
sugestões de pautas fos-
sem enviadas por email 
com antecedência para 
a organização das reu-
niões, tornando-as mais  
dinâmicas e assim 
motivar conselhei-
ros e participantes.
O Secretário de Turismo 
Gerson Campos anun-
ciou a cessão de uma sala 
dentro da SETUR para 
que o Conselho faça reu-
niões e apresentações. 
A ideia é aproximar os 
conselheiros e agilizar a 
discussão aberta sobre os 
caminhos e ações do se-
tor turístico de Ubatuba.

Conselho Municipal 
de Turismo avança na 
construção do Plano 
Municipal de Turismo
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Motoristas que trafegam 
pelas estradas da região 
encontram normalida-
de no corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto e 
na rodovia Hélio Smidt, 
acesso ao Aeroporto de 
Guarulhos, também são 
boas as condições, infor-
ma o consórcio Ecopistas. 
O motorista tem a vi-
são prejudicada pela ne-
blina entre as regiões 
de Guarulhos e Jaca-
reí. Também a Rodovia  
Presidente Dutra apre-
senta, após lentidão de 
manhã devido à nebilna.  

O fluxo agora segue sem 
maiores anormalida-
des no trecho paulista.  
Há certa lentidão a par-
tir do trecho de Eugênio 
de Melo, em São José 
dos Campos, até o re-
tão de Jacareí devido 

ao excesso de veículos.  
O tráfego também é 
 tranquilo nas ro-
dovias estaduais  
Floriano Rodrigues 
Pinheiro (SP-123),  
Oswaldo Cruz (SP-125) 
e Tamoios (SP-125).

Condições das 
Estradas da Região 

Metropolitana do Vale 
do Paraíba

Basílica de 
Tremembé abre as 

portas e inicia a 
Novena Jubilar 2013

A Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé foi 
reaberta na noite de sába-
do, dia 27. A solenidade 
contou com a presença 
de autoridades políticas 
e religiosas da região e 
com a Celebração Euca-
rística presidida pelo Bis-
po Diocesano de Taubaté, 
Dom Carmo João Rhoden.
A imagem do Senhor Bom 
Jesus foi removida do sa-
lão onde funciona a igre-
ja provisória e saiu em 
procissão pelo centro da 
Praça Padre Luiz Balmes. 
Dom Carmo abençoou as 
portas da Basílica e a ima-
gem de 350 anos voltou à 
sua “casa” oficial. Cerca 
de três mil pessoas acom-
panharam o momento his-
tórico para a igreja. Dia 27 
também foi a abertura ofi-
cial da Novena Jubilar ao 
Bom Jesus de Tremembé.
Ao término da missa, o pá-

roco e reitor do Santuário, 
Padre José Vicente, lançou 
as ações comemorativas 
do Jubileu de 350 anos da 
presença da imagem do 
Bom Jesus no município. 
Foram lançadas a Revista 
do Senhor Bom Jesus do 
Tremembé, a Bíblia Sagra-
da do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé e uma imagem 
miniatura em madeira, ré-
plica da original. A Revis-
ta que foi distribuída em 
várias Dioceses do Vale do 
Paraíba divulga a história 
da Basílica, da imagem do 
Bom Jesus, do Carmelo da 
Santa Face e Pio XII e traz 
a programação completa 
da Novena Jubilar 2013 e 
do Espaço Família. A Bí-
blia Sagrada do Bom Jesus 
além da evangelização, 
resgata a história do Bom 
Jesus em Tremembé. Por 
fim, a réplica em madeira, 
que pode ser encontrada 

na Loja Bom Jesus, tem 
o objetivo de aproximar 
a comunidade da verda-
deira imagem entalhada 
em madeira há 350 anos.
A primeira fase do proje-
to de restauração acaba 
de ser concluída. Nesta 
etapa, toda a estrutura do 
telhado da igreja foi tra-
balhada. As telhas foram 
retiradas para lavagem 
e a estrutura de madeira 
foi trocada. Além disso,  
toda a área de madeira 
do telhado passou por um 
processo de descupiniza-
ção (retirada dos cupins). 
Mesmo com as portas 
abertas, o processo de 
restauro da Basílica con-
tinua. Após o período da 
novena, as missas duran-
te a semana serão cele-
bradas no salão da igreja 
provisória. Aos finais de 
semana as missas acon-
tecem dentro da Basílica.

P r e s í d i o
Desde a manhã desta quin-
ta-feira (8), 1.583 detentos 
estão em liberdade no Vale 
do Paraíba por conta da sa-
ída temporária do Dia dos 
Pais. Eles pertencem ao 
regime semiaberto das três 
penitenciárias localizadas 
no município de Tremem-

bé. Tornozeleiras. O pri-
meiro grupo, com 222 pes-
soas deixou a penitenciária 
com tornozeleiras eletrô-
nicas. Outro grupo menor 
saiu logo após, e são aque-
les que vivem em celas 
isoladas. Eles foram leva-
dos direto para o terminal 
rodoviário de Taubaté. De 

acordo m a Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria do Estado de São Pau-
lo, o índice de detentos que 
não retornam aos presí-
dios é de 0,5%. Em 2012, 
1.574 detentos foram be-
neficiados com saída tem-
porária do Dia dos Pais, e 
44 deles não retornaram.

Saída temporária do 
Dia dos Pais coloca nas 

ruas da região 1.583 
 detentos

Conselho ajuda na
preparação da
Conferência de 

Cultura
A comissão do Conselho 
Municipal de Cultura para 
a realização da Conferên-
cia Municipal de Cultura 
se reuniu na sexta-feira 
(26) para preparar o even-
to, que acontecerá na ETE 
João Gomes de Araújo, no 
dia 10 de agosto. Essa será 

a III Conferência Munici-
pal de Cultura que a cida-
de realizará, com o obje-
tivo de elencar propostas 
locais, estaduais e federais 
para desenvolvimento cul-
tural. As propostas locais 
também deverão fazer par-
te do plano municipal de 

Cultura. O tema deste ano 
é “Uma Política de Estado 
para a Cultura: Desafios do 
Sistema Municipal de Cul-
tura”. O evento será aberto 
e toda a população precisa 
participar para que as pro-
postas reflitam realmente 
os anseios da comunidade.

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, de Pin-
damonhangaba recebe, 
até o dia 30 de setembro, 
a exposição fotográfi-
ca “Patrimônio Paulista:  

Litoral e Vale do Para-
íba”, com o patrimônio  
histórico das cida-
des da região  tomba-
dos pelo Condephaat.  
A visitação é gratuita, 
de segunda a sexta-fei-

ra, das 8 às 17 horas.  
O evento é realizado 
em parceria com o Mu-
seu da Casa Brasileira, 
do Governo do Estado, 
e Sisem – SP (Sistema 
Estadual de Museus).

Exposição fotográfica  
“Patrimônio Paulista” segue 

no Museu até 30 de  
setembro
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Novamente no Brasil a es-
sência do Tango Portenho 
! Depois de ter percorrido 
os mais prestigiosos tea-
tros do país como : Teatro 
Nacional de Brasília, Tea-
tro Santa Isabel de Recife , 
Coliseu de Santos , Guai-
rão de Curitiba , Pedro Ivo 
de Florianópolis, Teatro 
Marista de Maringá e Lon-
drina, Theatro Central de 
Juiz de Fora , Memorial 
da América Latina em São 
Paulo e outros , se apresen-
ta pela PRIMEIRA VEZ 
EM CAMPOS DO JOR-
DÃO !! Show foi escolhi-
do para comemoração do 
458º aniversário da cida-
de de São Paulo no Me-
morial da América Latina 

dia 25 de janeiro de 2012 .  
Cabe resaltar que este 
espetáculo conta com a 
chancella da Embaixada 
Argentina no Brasil e foi 
distinguido com o prêmio 
“ Integração Cultural e Ar-
tística em 2009 pela Câma-
ra do Comércio da Argen-
tina Brasil em São Paulo 
Este espetáculo mantém a 
essência de seu objetivo 
em percorrer as diferentes 
épocas e estilos desta apai-
xonante música, sendo 
transmitido no estilo bem 
portenho dos cantores e na  
sensualidade e virtuosis-
mo de seus excepcionais 
bailarinos das famosas 
milongas e shows de Bue-
nos Aires o que garante a 

autenticidade deste show, 
“Sacando viruta ao piso“ 
desde o tradicional “ Por 
una cabeza” até o moder-
níssimo “ “Libertango” do 
maestro Astor Piazzola. 
 Completa o espetáculo 
uma emocionante home-
nagem ao grande poe-
ta nascido em São Paulo  
ALFREDO LE PERA le-
trista das inesquecíveis 
canções de Carlos Gar-
del como “ El dia que me 
quieiras”, “Volver” entre 
outras . As novas core-
ografias e figurinos pre-
parados especialmente 
para a turnê 2013 farão o 
deleite da platéia que as-
siste a este emocionante e 
maravilhoso espetáculo !

Tango…
Viaje al Sentimiento

O AUTÊNTICO TANGO ARGENTINO !
Artistas das famosas “Milongas” e

Shows de Buenos Aires

10 de Agosto às 20:30h
Auditório Cláudio Santoro 

 Campos do Jordão

A Distribuidora reuniu al-
gumas dicas para economia 
de energia na hora do banho
Mogi das Cruzes, 06 de 
agosto de 2013 – No pe-
ríodo do inverno, o chu-
veiro elétrico pode se tor-
nar um vilão e representar 
um aumento significativo 
na conta de luz no final 
do mês. Para isso, a EDP 
Bandeirante, distribuidora 
de energia elétrica do Gru-
po EDP, alerta que o uso 
racional do equipamento 
pode ser um grande alia-
do na economia da ener-
gia elétrica. O chuveiro 
elétrico pode representar 
entre 30% e 45% do va-
lor da fatura de uma re-
sidência de uma família, 
com uma média de quatro 
pessoas, no final do mês.
As dicas começam antes 
da escolha do modelo do 
chuveiro, isso porque a 
potência elétrica do equi-
pamento está diretamente 
relacionada ao investi-
mento nas instalações elé-
tricas da residência, uma 
vez que, quanto maior a 
potência do chuveiro, mais 
elevado será o consumo 
de energia e, consequen-
temente, maior deverá ser 
a capacidade dos fios e 
do disjuntor do circuito. 
Na hora da compra do chu-
veiro, o relações institucio-
nais da EDP Bandeirante, 
Marcos Scarpa, informa 
que um dos fatores funda-
mentais para a economia 
de energia é a potência. 
“Geralmente, os produ-
tos de menor potência es-
quentam menos a água. 
Mas, se o fluxo de água 
for diminuído, o chuveiro 
aquece o suficiente para o 
banho e ainda reduz o con-
sumo de água, contribuin-
do para meio ambiente”. 
Outro fator fundamental 
é a mudança de hábito. 

“Banhos mais curtos, con-
somem menos energia. 
Além disso, a questão  da 
segurança nas instalações 
é muito importante, água e 
energia elétrica não com-
binam e uma fuga de cor-
rente elétrica pode causar 
um acidente. Por isso, as 
conexões devem ser fei-
tas e isoladas para que não 
ocorra aquecimento. Aci-
ma de tudo, para um ba-
nho seguro, jamais toque 
no chuveiro com ele liga-
do, a chave inverno/verão 
deve ser acionada com o 
chuveiro sempre desliga-
do”, acrescenta Scarpa.
O relações institucionais 
da EDP Bandeirante orien-
ta, ainda, que se na hora 
do banho o consumidor 
identificar algum cheiro 
de algo queimando, pode 
indicar aquecimento em 
uma uma conexão mal fei-
ta. “Desligue o chuveiro 
imediatamente e chame 
um eletricista para pro-
mover os reparos”, alerta.
Confira algumas di-
cas para economia de 
energia na hora de utili-
zar o chuveiro elétrico: 
  Sempre que possí-
vel, mantenha o chu-
veiro na chave “verão”. 
O consumo de energia 
é cerca de 30% menor 
que na posição inverno; 
  Evite banhos longos. 
Usar o chuveiro represen-
ta despesas de água e ener-
gia. O consumidor deve 
limitar seu tempo debaixo 
do banho de água quente 
ao mínimo indispensável;
  Não faça a barba, es-
cove os dentes ou se de-
pile debaixo do chuveiro; 
  Ao ensaboar-se ou la-
var os cabelos, desligue 
o chuveiro. Com essa ati-
tude, um banho que dura, 
em média, de 8 a 10 mi-
nutos, pode demorar no 

máximo 3 ou 4 minutos; 
  Siga as instruções de 
instalação do produto con-
forme o manual e dicas 
do fabricante. Uma fiação 
antiga ou mal instalada 
pode significar um desper-
dício de energia elétrica;
  Nunca reaproveite uma 
resistência queimada, pois 
aumenta o consumo e põe 
em risco a sua segurança;
  Limpe periodicamente 
os furos de saída de água 
do chuveiro. Isso possi-
bilitará uma água mais 
quente ao abrir menos 
o registro; Você sabia?
Quando, no meio do banho 
quente, o chuveiro desliga 
porque caiu o disjuntor 
quando alguém ligou um 
microondas, por exemplo, 
significa que o circuito 
elétrico não está correta-
mente dimensionado  para 
um consumo tão grande de 
energia ao mesmo tempo. 
Neste caso, a dica é não 
colocar a segurança em 
risco e recorrer a um ele-
tricista capacitado para 
fazer uma avaliação da 
fiação elétrica as sua resi-
dência. Sobre a EDP Ban-
deirante - Distribuidora de 
energia elétrica do Grupo 
EDP, que fornece energia 
para uma base de clientes 
de 1,6 milhão, o que cor-
responde a uma população 
de cerca de 4,5 milhões 
de habitantes de 28 muni-
cípios do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
do estado de São Paulo.
Sobre a EDP Energias do 
Brasil – EDP Energias do 
Brasil, que adota a mar-
ca EDP, é a holding que 
consolida ativos de ener-
gia elétrica nas áreas de 
geração, comercialização 
e distribuição (EDP Ban-
deirante e EDP Escelsa). 
É controlada pela EDP 
Energias de Portugal.

EDP Bandeirante alerta: 
se utilizado de forma 

inadequada o chuveiro 
elétrico pode ser o  

vilão da conta de luz no 
inverno

Sebrae-SP orienta peque-
nos negócios a usarem a 
internet para promoverem 
sua marca de forma po-
sitiva. A internet está ao 
alcance de todos e é uma 
ferramenta eficiente e ba-
rata para divulgar os mi-
cro e pequenos negócios. 
Estar em um ambiente di-
gital, principalmente em 
páginas de relacionamento 
como Facebook, Twitter e 
Instagram, pode ser uma 
poderosa forma das em-
presas aparecerem, apro-
ximar-se dos clientes e 
ainda conquistarem novos. 
As redes sociais influen-
ciam no comportamento 
da população, encurtam 
distâncias, conectam pes-
soas rapidamente e em 
larga escala e disseminam 
opiniões de forma ampli-
ficada. Mas, para garantir 
o sucesso da estratégia, o 
empresário precisa evitar 
deslizes. O risco está no 
mau uso que pode preju-
dicar a imagem da marca. 
Antes de criar uma página 
o empreendedor precisa 
pensar: Quem vai alimen-
tar o conteúdo? Tem gente 
na equipe qualificada para 
fazer esse serviço? Bruno 
Caetano, diretor superin-
tende do Sebrae-SP diz 
que para um resultado efi-
ciente na web é preciso ter 
alguém com tato e agili-
dade para postar conteúdo 
que desperte a atenção de 
quem navega pela inter-
net e também precisa ter 
muito jogo de cintura para 
responder rapidamente 
críticas e reclamações. A 
empresa deve entrar de 
forma profissional, o con-
trario irá prejudicar sua 
imagem. “Essas mídias 
exigem diálogo e intera-
ção com o consumidor. É 
um espaço onde o cliente 

se expressa, reclama, elo-
gia, dá sugestões e quer 
respostas rápidas. Ele não 
pode sentir que está fa-
lando sozinho. Caso isso 
aconteça, o recurso volta 
contra o empreendimento 
que passará a ser alvo de 
críticas que se espalham 
na velocidade do mundo 
virtual. A empresa deve 
ouvir as demandas e ter 
agilidade para tomar pro-
vidências”, orienta Cae-
tano. Sucesso nas redes
 •         Antes de entrar 
nas redes sociais, conheça 
as ferramentas e o público 
que deseja se comunicar;
•         Trace metas ligadas ao 
negócio e a essas mídias;
•         Estabeleça a mes-
ma identidade que já uti-
liza no “mundo off-line”. 
É preciso ter coerência 
na comunicação. O esta-
belecimento é conserva-
dor. Ok! Siga essa mes-
ma linguagem na web.
•         O trabalho é contínuo, 
requer dedicação e atuali-
zação constante, tanto da 
forma quanto do conteúdo;
•         Desperte a aten-
ção do internauta. Ofe-
reça conteúdo sobre o 
que a sua empresa vende 
e também sobre o uni-
verso que ela pertence, 
como bem-estar, viagens, 
gastronomia e vestuário;
•         Destaque os lançamentos;
•         Fale sobre tendências;
•         Proponha enque-
tes e emita opiniões;
•         Compartilhar ví-
deos que faça parte do 
universo do seu freguês. 
•         Desperte a vontade das 
pessoas interagirem. Abra 
espaço para que postem 
fotos e marquem o seu es-
tabelecimento, por exem-
plo. Essa ação será vista 
pelos amigos do seu clien-
te e poderá tornar-se viral;

•         Esteja prepara-
do para receber críti-
cas. Esse canal também 
funciona como SAC.
•         Aceite as críticas. 
Elas são um excelente 
termômetro para medir a 
aceitação do seu produto;
E r r o s
 que se comete
•         Falar mal 
da concorrência;
•         Não ouvir o cliente;
•         Deixar o perfil às 
moscas, sem atualização;
•         Não acompanhar 
o que as outras em-
presas estão fazendo;
•         Sair compartilhan-
do, dando RT ou respon-
dendo questionamentos 
antes de entender a at-
mosfera da mensagem;
•         Escrever qual-
quer coisa sem revisão;
•         Bombardear os clien-
tes apenas com informa-
ções institucionais e se au-
topromover o tempo todo;
•         Deixar de observar 
como sua marca está reper-
cutindo nas redes sociais;
•         Transformar a fanpa-
ge do seu negócio em um 
gigante catálogo digital. 
É mais interessante uma 
loja que dá dicas de como 
se vestir do que aquela 
que só posta fotos da nova 
coleção, por exemplo;
•         Comentar so-
bre política e religião;
•         Ficar preso ao nú-
mero de seguidores. Ter 
muita gente fora do pú-
blico-alvo não vai trazer 
mais negócios à empresa. 
•         Misturar a página 
da empresa com a pessoal;
•         Transformar o es-
paço em um bate boca 
aberto a todos. O acon-
selhado é sempre levar a 
reclamação ou discussão 
para uma conversa fecha-
da por e-mail ou telefone. 

Mídias sociais: como 
usá-las corretamente e 
destacar sua empresa?


