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Dicas de A Gazeta da Zona Norte para economia de energia elétrica

O ar-condicionado gasta mais energia 
quando é mal utilizado. O engenheiro 
eletricista Rafael Beltrame indica quatro 
passos para diminuir a conta: desligar 
ao sair do ambiente, manter portas 
e janelas fechadas durante o uso e 
fechar cortinas e persianas para evitar 
a entrada de calor. Considerando um 
modelo split de 12 mil BTUs, ao reduzir 
o uso de 9 para 8 horas (programando 
o desligamento), é possível economizar 
mais de R$ 500,00 em um ano.

O chuveiro elétrico é o que gera 
o maior impacto no consumo de 
energia em uma casa. 
Para uma família com 4 pessoas 
com um chuveiro elétrico de 7.500 
watts e quatro temperaturas (frio 
ou ameno no verão, morno na 
primavera e no outono e quente 
no inverno), a redução no tempo 
de banho de 10 para 6 minutos 
gera uma economia de R$ 600,00 
em um ano.

Uma lâmpada incandescente de 
60W e uma lâmpada fluorescente 
de 15W iluminam da mesma forma. 
A fluorescente é, assim, 
bem mais eficiente. 
Se a lâmpada permanecer ligada 
durante 8 horas por dia, ao trocar 
a incandescente pela fluorescente, 
a economia é de R$ 108,29 ao ano 
por lâmpada. Na conta da família 
hipotética, a economia é de 3,9%.

Tirar eletrodomésticos da tomada 
quando não se pretende usá-
los por algumas horas é uma 
forma de poupar. Mantê-los 
plugados continuamente pode 
ser responsável por 10% da conta. 
Se a família desligar apenas o 
modem e roteador da internet 12 
horas por dia, a economia anual é 
de R$ 160,00. Desligando todos os 
aparelhos, como TV e micro-ondas, a 
economia chega a R$ 300,00.

A velha mania de abrir a geladeira 
para ficar contemplando o que tem 
dentro deve ser eliminada, assim como 
outros hábitos antigos, como forrar 
as prateleiras da geladeira e colocar 
calçados para secar atrás. Arrume os 
alimentos para que sejam rapidamente 
encontrados e deixe espaço entre eles 
para o ar circular. Na hora de posicionar 
a geladeira na cozinha, evite deixar ao 
lado do fogão e deixe um espaço de 
15cm entre paredes e armários.
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Serra Negra, oferece turismo 
ecológico perto da Capital

O interior de São Paulo tem 
na cidade de Serra Negra um 
dos mais procurados destinos. 
Rica em opções de hospedagem, 
gastronomia, comprar e turis-
mo ecológico, a cidade ganhou 
um novo atrativo, a a Fazenda 
Chapadão. Com produção de 
queijos, ordenha, trilhas e be-
las paisagens, essa é uma ótima 
opção para uma viagem curta e 
ao mesmo tempo muito relaxan-
te.. Localizada a cerca de 5km do 
centro de Serra Negra, o local é 
um empreendimento do advoga-
do Antônio Branisso que, além 
de recuperar uma área improdu-
tiva e transformá-la em uma pa-
rada obrigatória da região, criou 
uma vila de chalés no espaço.

Rica em vegetação nativa e 
animais silvestres, a Fazenda 
Chapadão destaca-se trilhas que 

percorrem a Serra Negra. Além 
de caminhadas ao ar livre, o lo-
cal recebe a visita de diversos 
pássaros. A Fazenda Chapadão 
ainda tem acesso ao Monte 
Ganesha, deus da sabedoria do 
hinduísmo. Em frente à estátua 
do deus hindu, a quase 1000 me-
tros de altitude, encontra-se um 
mirante com vista ao pôr do sol 
e contemplação da natureza. 

Serra negra também é conhe-
cida pela beleza do céu duran-
te a noite, permitindo observar 
as estrelas. Por isso, na Fazenda 
Chapadão, os empreendedores 
dispõem de um telescópio poten-
te, que permite acompanhar as-
tros e estrelas com clareza em 
noites de boa visibilidade.

Dois clássicos da fazenda em 
Serra Negra são a plantação de 
café e a criação de gado. A orde-
nha das vacas leiteiras pode ser 
acompanhada pelos visitantes a 
partir das 14 horas todos os dias, 

enquanto a colheita e secagem 
do café é um evento sazonal.

Pousada Villa Tropea

Para quem deseja passar um 
fim de semana encantador, a 
Fazenda Chapadão possui uma 
pousada aconchegante e perfeita 
para a família. A Pousada Villa 
Tropea conta com um quarto 
que acomoda até três pessoas e 
um banheiro privativo.

European Village Home Club

O último empreendimento do 
local foi o European Village, uma 
vila de chalés com formato euro-
peu. Com área a partir de 38m2, 
as unidades estão à venda para 
todos os interessados. Mais in-
formações estão disponí veis no 
site oficial da Fazenda Chapa dão 
(https://www.afazendachapadao. 
com.br/)
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Serra Negra é uma das opções de turismo próximo à Capital

SPTrans informa sobre o funcionamento 
dos postos de atendimento e da frota de 

ônibus no Natal e Ano Novo
A SPTrans informa que 

nos dias 24, 25, 31 de dezem-
bro e 1º de janeiro, Natal e 
Ano Novo, o atendimento será 
normal nos postos de venda 
em terminais de ônibus e no 
Expresso Tiradentes (das 6 às 
22 horas). Entretanto, as lo-
jas: Augusta, Metrô Jabaquara 
e Santana estarão fechadas.
Nesses dias, o Posto Central da 
SPTrans permanecerá fechado. 
Nos dias 20 a 23 e 27 a 30 de 
dezembro, o atendimento será 
normal em todos os postos.Já o 
Posto de Apoio à Mulher, locali-
zado no mezanino do Terminal 
Sacomã, estará fechado nos dias 
24 e 31 de dezembro, véspera de 
Natal e Ano novo. Nos outros 
dias, de segunda a sexta-feira, o 
atendimento será normal das 8 
às 17 horas.

Um dos serviços mais pro-
curados nos postos de aten-
dimento é a recarga do bilhe-
te, que pode ser realizada por 
meio de aplicativos. A lista com 
os aplicativos credenciados para 
a venda de crédito do Bilhete 
Único está disponível no site 
http://www.sptrans.com.br/
compra-de-creditos-e-servicos/.

Após a compra dos créditos, 
recarregue o cartão nas máqui-
nas automáticas ou nos valida-
dores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A circulação dos ônibus nos 
dias 24 e 31 de dezembro será 
com 100% da frota operacional 
em relação aos dias úteis. Já 
nos dias 25 de dezembro e 1º de 

janeiro, a frota será equivalente 
a de um domingo.

Serviço:
Dias 24, 25, 31/12 e 1º/1
•Postos de venda e atendimen-
to em terminais e Expresso 
Tiradentes - normal
•Lojas de Venda e Atendimento 
- fechado
•Posto Central da SPTrans 
- fechado
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Posto de atendimento da SPtrans em Santana fica na Rua Dr. Olavo Egidio, 153

Prefeitura finaliza primeira etapa para 
aprovação da obra de novo prédio da Pinacoteca

Nesta quinta-feira (2), a Se-
cretaria Municipal de Ur banismo 
e Licenciamento (SMUL) con-
cluiu a primeira etapa para 
aprovação da obra do novo pré-
dio da Pina coteca de São Paulo: 
a Pina coteca Contemporânea. A 
Câ mara Técnica de Legislação 
Urbanística (CTLU) autorizou a 
alteração da categoria de uso da 
área que sediará o equipamen-
to cultural, situada na Avenida 
Tiradentes (distrito do Bom 
Retiro).

O local antes abrigava uma 
escola estadual e estava enqua-
drado pela Lei de Zoneamento 
(Lei nº 16.402/2016) para essa 
finalidade (categoria nR2-8). 
Por unanimidade, o colegiado 

da SMUL alterou a classifica-
ção da área para a categoria de 
Museu (nR3-3). A deliberação 
era necessária para o prosse-
guimento de análise de um pe-
dido de Alvará de Aprovação e 
Execução de Reforma para o lo-
cal protocolado à Coordenadoria 
de Edificação de Serviços e Uso 
Institucional (SERVIN), tam-
bém da SMUL, em maio de 
2021.

Sobre a Pinacoteca 
Contemporânea

O projeto do Governo do Es-
tado de São Paulo prevê a cons-
trução de um novo prédio, com 
5,8 mil m² de área, denominado 

Pinacoteca Contemporânea. Ele 
será erguido bem ao lado das 
duas edificações já existentes do 
Museu, na região central.

De acordo com o gover-
no estadual, a Pinacoteca Con-
temporânea terá duas galerias 
destinadas a exposições com 
obras de diversos portes, um 
centro para atividades socioe-
ducativas e uma área de servi-
ços com restaurante, loja e espa-
ços comuns para livre circulação 
do público. Para conectar o pré-
dio atual ao novo edifício, será 
instalado um Jardim da Arte. A 
expectativa é que a Pinacoteca 
Contemporânea possa atender 
até 1 milhão de visitantes por 
ano.
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Pinacoteca Contemporânea poderá atender até 1 milhão de visitantes ao ano


