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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

Na Trattoria Della Nonna,
de terça-feira a domingo, você
saboreia deliciosa e tradicio-
nal massa italiana no siste-
ma self-service por quilo, além
de ampla mesa de saladas e
entradas, que você encontra
somente nas melhores canti-
nas. Todas estas iguarias são
preparadas com receitas es-
peciais que  somente a famí-
lia Visciglia detém desde sua
vinda da Itália. A casa fica na
Rua 13 de Fevereiro, 565, fone:

3305-3328. Ao lado funciona
a rotisserie, com massas fres-
cas e molhos especiais e ou-
tros pratos da tradicional co-
zinha italiana.

Empresas

O BEKO

VESTIBULAR DA FAESB
A Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara (FAESB)
está com uma promoção especial de aniversário. Descon-
to de 30% para o Vestibular 2016 nos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômi-
ca e Sistemas de Informação. Aproveite. A promoção vai
até dia 31 de outubro. Informações contato@faesb.edu.br

ou (15) 3259-3838.

Island Fantasy é o perfume
feminino da Britney Spears. Ins-
pirada em frutas tropicais e
flores majestosas, esse perfu-
me evoca sensações de fres-
cor, que transparecem em ale-
gria. É completo por uma com-
binação das tranquilas águas
cor-de-turquesa com a vegeta-
ção luxuriante. As notas de
Mandarina, Clementina, Melão
e Frutas Vermelhas conferem
um rastro de sensualidade ao
produto. Esta e outras fragrân-
cias em O Beko – Perfumes e
Cosméticos Importados. Rua

Coronel Aureliano de Camargo,
455, Tatuí. Fone : 3251-9696.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE:3305-6674

Em Boituva:

Na terça-feira (13), a primei-
ra-dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo (FUSSESP),
Maria Lúcia Alckmin (Lú Alckmin)
esteve em Boituva, para a “14ª
Reunião de Trabalho” com as
primeiras-damas e presidentes
de Fundos Sociais de municípi-
os das regiões de Itapetininga,
Botucatu e Avaré.

Durante este encontro, foram
avaliados os projetos realizados
nos municípios, em parceria
com o Fundo Social de Solidari-
edade do Estado, como a Esco-
la de Moda, Escola de Beleza,
Escola de Construção Civil, Pa-
daria Artesanal, Praça de Exercí-
cios do Idoso, Geração de Ren-

PRIMEIRA DAMA DO ESTADO REÚNE-SE
COM PRESIDENTES DE FUNDOS SOCIAIS

da e Horta Educativa.
“Além de acompanhar o an-

damento dos projetos, estes
encontros são importantes para
estar mais próximos das primei-
ras-damas e presidentes de
Fundos, que se dedicam ao tra-
balho social em todo o interior do
Estado”, comentou Lú Alckmin.

Ao todo, 22 municípios par-
ticiparam desta reunião: Águas
de Santa Bárbara, Alambari,
Areiópolis, Avaré, Bofete,
Boituva, Botucatu, Capela do
Alto, Cerquilho, Cesário Lange,
Conchas, Guareí, Iaras, Itape-
tininga, Itatinga, Pardinho,
Porangaba, Quadra, São Miguel
Arcanjo, Sarapuí, Tatuí e Torre
de Pedra.

Três alunos que se gradua-
ram no curso de Automação In-
dustrial da Faculdade de
Tecnologia (Fatec) de Tatuí de-
senvolveram uma Estação
Meteorológica Compacta Online
(EMCO), capaz de medir tempe-
ratura, volume de chuva, umida-
de do ar e outras informações
climáticas. Além do uso peda-
gógico em aulas de física, por
exemplo, a estação pode ser
adotada por cidades que dese-
jam uma alternativa aos altos
custos dos equipamentos dis-
poníveis no mercado. O projeto
foi selecionado para ser apre-
sentado na “9ª Feira Tecnológica
do Centro Paula Souza”, a
FETEPS, que ocorre no período
de 21 e 23 de outubro, na “Expo
Barra Funda”, na Capital. 

O modelo foi desenvolvido
durante trabalho de graduação

ALUNOS CRIAM ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA COMPACTA

por José Celso Cornoló Junior,
Wilson Deyvison Gomes e
Enéias Elias do Prado, sob a
orientação do professor Otavio
Gaijutis. Juntos, eles pesqui-
saram e adaptaram sensores
para alcançar a medição de
nove eventos do clima de forma
menos complexa que as esta-
ções meteorológicas comerci-
ais e com o uso de softwares
livres. Os dados captados pela
estação são transmitidos de
forma instantânea por uma rede
de internet sem fio e atualizados
em tempo real em um endere-
ço web, que poderá ser consul-
tado por qualquer usuário. Além
de acessar os dados, o inte-
ressado terá um espaço para
colaborar com informações do
tempo da cidade onde estiver,
na forma de comentário. Em
breve, esse sistema deverá
tornar-se disponível também
para usuários de smartphones.

Outros diferenciais dessa
estação produzida na Fatec de
Tatuí são o tamanho – pode ser
implantada em pouco mais de
um metro quadrado – e a facili-
dade de operação e manuten-
ção, além da capacidade de ar-
mazenar os dados capturados,
que poderão ser utilizados por
meteorologistas para a geração
de relatórios e previsões do tem-
po. A estação foi montada em
um laboratório e será instalada
definitivamente na faculdade de
Tatuí, com o acréscimo de um
painel de energia solar, que terá
a função de gerar energia para
garantir o funcionamento dos
equipamentos.

Baixo custo
O professor Gaijutis vê nos

baixos custos de produção
uma das maiores vantagens
da estação. “Com a produção e
a mão de obra para a implanta-
ção, o investimento não ultra-
passaria R$ 10 mil, o que equi-
vale a 10% do valor do que há
disponível hoje no mercado”,
explica. Pequenas cidades, por
exemplo, encontrariam uma
alternativa aos altos custos de
uma estação meteorológica
comercial, com eficácia equi-
valente.

Para o ex-aluno José Celso
Cornoló Junior, o modelo tam-
bém pode ser utilizado para ob-
jetivos pedagógicos. “Além de
servir às indústrias e à agricultu-
ra, nosso projeto pode ser apli-
cado até mesmo nas Etecs (Es-
colas Técnicas Estaduais), apre-
sentando seus conceitos nas
aulas de física”, salientou. O tra-
balho elaborado em Tatuí é um
dos mais de 200 projetos cria-
dos por estudantes de Etecs,
Fatecs e instituições de ensino
de outros estados e países.
(Com informações da asses-
soria de comunicação do Cen-
tro Paula Souza)


