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A GAzetA dos Municípios

Fibria apresenta resultados do Programa
Colmeias em evento de aniversário do Centro 

de Estudos Apícolas da Unitau

Livro conta a história do
Bandeirante, a aeronave que 
levou à criação da Embraer Iniciativa terá seminário, 

feira de produtos apícolas, 
visitas técnicas e minicur-
sos entre os dias 24 e 27 de 
outubro, em Taubaté
A Fibria, empresa brasilei-
ra líder mundial na produ-
ção de celulose de euca-
lipto a partir de florestas 
plantadas, apresentará os 
bons resultados obtidos 
em 15 anos de atividades 
do Programa Colmeias du-
rante o evento de comemo-
ração aos 30 anos do CEA 
(Centro de Estudos Apíco-
las) da Unitau (Universi-
dade de Taubaté), entre os 
dias 24 e 27 de outubro.
A comemoração será 
marcada por uma ampla 
programação, que inclui 
seminários, feira de pro-
dutos apícolas, visitas téc-
nicas e minicursos. A ini-
ciativa é fruto da parceria 
dos representantes do APL 
(Arranjo Produtivo Local) 
formado pela Fibria, Uni-
tau, CATI (Coordenadoria 
de Assistência Técnica In-
tegral), SEBRAE-SP (Ser-
viço de Apoio às Micros 
e Pequenas Empresas) e 
COAPVALE (Cooperativa 
Agropecuária do Vale do 
Paraíba).
O gerente-geral de Sus-
tentabilidade da Fibria, 
Fausto Camargo, fará pa-
lestra sobre o Programa 
Colmeias no dia 25/10, às 
10h30, no Seminário de 
Apicultura. No dia 26/10, 
a Fibria marca presença 
em duas mesas redondas a 
partir das 14h: o técnico do 
Colmeias, Arno Wieringa 
participa de debate sobre 
apiculturismo e manejo 
produtivo em eucaliptos, 
ao lado de outros dois téc-
nicos do Programa, o en-
genheiro agrônomo Paulo 
Forte (ESALQ/USP) e o 
especialista em apicultura 
Danilo Peranovich.
“Este é o maior evento 
sobre apicultura do inte-
rior de São Paulo e uma 
ótima oportunidade para 
fazer um balanço dos 15 
anos do Colmeias, inicia-
tiva que trouxe melhorias 
nas condições econômi-
cas e socioambientais da 
comunidade. O Programa 
mudou a forma de atuação 
dos produtores da região, 
desde a organização e ma-
nejo até a comercialização. 
Foram muitas conquistas e 
aprendizados, que mere-
cem ser compartilhados”, 
afirma Fausto Camargo.
Além do seminário, umas 
das atrações é a Feira de 
Produtos Apícolas, de 24 a 
26 de outubro. A ação é ou-
tra conquista dos produto-

De autoria do jornalista 
Cláudio Lucchesi, o livro 
“O Voo do Impossível” foi 
pré-lançado na semana em 
que se comemora os 50 
anos do primeiro voo do 
Bandeirante
Exatamente no dia em que 
se comemora 50 anos do 
primeiro voo do Bandei-
rante (22.10), a primeira 
aeronave da Embraer, o 
jornalista Cláudio Lucche-
si anunciou o lançamento 
do livro “O Voo do Im-
possível – A História do 
Bandeirante, o avião que 
gerou a Embraer”, pela 
editora Rota Cultural.
Ao longo de 320 páginas, 
Lucchesi mostra como o 
Bandeirante conecta a his-
tória do Brasil com o des-
tino aeronáutico do país 
(desde as primeiras tenta-
tivas de Santos Dumont) 
e mostra como a aeronave 
permitiu, em um primeiro 
momento, a integração do 
país-continente, e depois 
como foi capaz de gerar 
uma empresa do porte da 
Embraer. Sim, não foi uma 
indústria aeronáutica que 
produziu o Bandeiran-
te, mas um aeronave ge-
rou uma companhia hoje 
mundialmente conhecida 
e motivo de orgulho para 
muitos brasileiros.
De leitura leve e rica, o li-
vro do jornalista Cláudio 
Lucchesi volta nos anos 
pós guerra quando países 
gigantescos como o Brasil, 
Estados Unidos, Canadá e 
Austrália precisavam de 
aeronaves seguras para li-
dar com um novo cenário, 
a urbanização acelerada 
havia criado a necessidade 
de ligação entre as cida-
des. O Bandeirante, fruto 
de muito trabalho coletivo 
e da obsessão de Ozires 
Silva, foi o modelo que 
conquistaria o Brasil e de-

res que participam do Col-
meias e do APL (Arranjo 
Produtivo Local), que vão 
expor seus produtos repre-
sentando oito associações 
do Vale do Paraíba. Além 
do mel, os expositores tra-
rão opções de doces, cera, 
cosméticos, vestuário, 
acessórios e equipamentos 
para produção e proteção.
Os participantes do evento 
também poderão conferir 
os avanços dos apicultores 
locais em visitas técnicas 
a um modelo de apicultu-
ra familiar, em Redenção 
da Serra, e ao meliponário 
modelo, em Natividade da 
Serra, no dia 27/10.
Os interessados em obter 
mais informações sobre 
apicultura ainda terão uma 
agenda de minicursos no 
dia 24. As atividades abor-
darão temas como melipo-
nicultura, apicultura orgâ-
nica, produção de abelhas 
rainhas, pólen e reconhe-
cimento de pragas.
O Programa Colmeias
Com o intuito de fortale-
cer a apicultura e fomentar 
o desenvolvimento da ca-
deia apícola, o Programa 
tem conquistado índices 
significativos e cada vez 
mais progressivos na pro-
dução de mel e ajudou a 
fortalecer o APL. Atual-
mente, 94 apicultores de 
São Luiz do Paraitinga, 
Redenção da Serra, Santa 
Branca, Cunha, Monteiro 
Lobato, São José dos Cam-
pos, Guararema e Taubaté 
participam da iniciativa na 
região do Vale do Paraíba.
Em 2017, a produção de 
mel atingiu a marca de 31 
toneladas. O número se 
equipara à média nacional, 
ou seja, cerca de 17 quilos 
de mel por colmeia. Em 
2016, a produção foi de 21 
toneladas.
Entre os destaques, nesses 
15 anos de história, está a 
conquista da COAPVA-
LE, localizada em Tauba-
té, que recebeu cerca de 
R$ 290 mil, como resulta-
do da venda de mel para o 
PNAE (Programa Nacio-
nal de Alimentação Esco-
lar), em 2016.
O foco atual é promover o 
incremento de tecnologias 
de baixo impacto ambien-
tal que agreguem valor à 
cadeia produtiva, como a 
rastreabilidade do mel e 
o melhoramento genético 
das colônias de abelhas, 
além de apoiar os produto-
res na inserção do mel em 
novos mercados.
Evento Comemorativo 
dos 30 Anos do Centro de 
Estudos Apícolas (CEA)

pois o mundo.
O modelo produzido por 
aqui “tornou-se o primeiro 
avião brasileiro certificado 
fora do país. O primeiro 
avião brasileiro operado 
por companhias aéreas 
estrangeiras, incluindo de-
zenas nos Estados Unidos 
e Europa. Também o pri-
meiro avião brasileiro uti-
lizado por Forças Armadas 
de outros países”, revela 
Lucchesi em “O Voo do 
Impossível”.
E mais, “seu programa de 
produção em série, parce-
rias com grandes fabrican-
tes de componentes aero-
náuticos foram firmadas, 
e muitas destas empresas 
vieram a se instalar no 
Brasil, com oficinas e fá-
bricas. Antes de haver glo-
balização, o Bandeirante 
inseriu o Brasil num dos 
mais seletos clubes tecno-
lógicos globais da indús-
tria aeronáutica.” Ao lon-
go das páginas fica claro 
que foi o Bandeirante que 
justificou a criação da Em-
braer.
Para produzir o livro, Luc-
chesi reuniu dezenas de 
horas de entrevistas não 
apenas com o próprio Ozi-
res Silva, mas com diver-
sos membros da equipe de 
projeto e de outras áreas 
da Embraer, na época; 
além de pilotos veteranos, 
civis e militares, profis-
sionais de companhias 
aéreas, historiadores e até 
aficionados, que acompa-
nharam todo o processo de 
desenvolvimento da aero-
nave em um tempo que a 
tecnologia era rudimentar. 
Valia mesmo era o empe-
nho pessoal e o sonho.
O livro tem ilustrações 
exclusivas feitas pelo ar-
tista curitibano Anderson 
Subtil, cujos trabalhos têm 
sido vistos em obras de 

Data: 24 a 27 de outubro
Local: Departamento de 
Ciências Agrárias da Uni-
tau(Estrada Municipal 
Prof. Dr. José Luís Cem-
braneli, 5.000, Jardim 
Sandra Maria – Taubaté)
A programação completa 
do evento pode ser consul-
tada em www.agro.unitau.
br/cea30anos
Principais marcos do Pro-
grama Colmeias na região 
do Vale do Paraíba
2015
ü Inauguração do apiário 
experimental nas associa-
ções: Apicultores de Santa 
Branca (Agroapis), Asso-
ciação Socioeducativa de 
Pequenos Produtores Ru-
rais de Redenção da Serra 
(NUTRIR) e Associação 
Paraibunense de Apicultu-
ra (APA);
ü Formação do Arranjo 
Produtivo Local do Mel 
(APL do Mel), uma parce-
ria entre a Fibria, SEBRAE
-SP, Unitau e Coordenado-
ria de Assistência Técnica 
Integral (CATI) – órgão da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.
2016
ü Inauguração do meli-
ponário da Associação 
Paraibunense de Apicul-
tura (APA), em Paraibuna 
(SP);
ü Participação dos apicul-
tores no 2ª Fórum do Pro-
jeto Microbacias Il;
ü Conclusão da Casa do 
Mel da Associação Apíco-
la da Alta Mata Atlântica 
(Apiama), em Cunha (SP);
ü Assinatura do contrato 
de comodato entre a As-
sociação de Apicultores de 
Santa Branca (Agroapis) e 
a EDP Bandeirantes para a 
criação de uma sede da as-
sociação e da Casa do Mel.
2017
ü Participação dos api-
cultores da Cooperativa 
Agropecuária do Vale do 
Paraíba (Coapvale) na co-
memoração dos 50 anos 
da CATI (Coordenadoria 
de Assistência Técnica In-
tegral).
ü Fechamento do acor-
do de resultados APL de 
Apicultura Sustentável do 
Vale do Paraíba, com par-
ceiros da região. No total, 
serão investidos R$ 1,8 
milhões nas atividades que 
serão desenvolvidas.
2018
ü Realização do Seminário 
de Apicultura e primeira 
edição da Feira de Produ-
tos Apícolas, organizada 
pelo APL, no Centro de 
Estudos Apícolas da Uni-
tau.

aviação e história militar 
das mais prestigiadas edi-
toras estrangeiras do ramo, 
como a Schiffer Books 
e Helion & Company. E 
apresentação escrita pelo 
Dr. Flavio Flores da Cunha 
Bierrenbach, eminente ad-
vogado e jurista, ministro 
aposentado do Superior 
Tribunal Militar (STM), 
escritor, colunista, entu-
siasta da história da avia-
ção e piloto privado.
Claudio Lucchesi é um 
jornalista especializado 
em aviação e defesa. For-
mado pela ECA (Escola 
de Comunicações e Arte) 
da USP (Universidade de 
São Paulo), foi fotógrafo 
da Agência Estado, repór-
ter do Jornal da Tarde e 
colaborador de diversos 
veículos de comunicação 
nacionais e internacionais, 
como a JP4-Mensile di 
Aeronautica (Itália), Flie-
ger Revue (Alemanha), 
Air International (Inglater-
ra), Flight Journal (EUA), 
Rotor & Wing (EUA), en-
tre outros. Desde 2001, é 
editor da Revista Asas de 
Cultura e História da Avia-
ção. 
Nascido em Guaratingue-
tá, conheceu o Bandeirante 
antes mesmo de aprender 
a ler e descobrir a paixão 
que teria por toda a vida 
pela aviação.
“O Voo do Impossível – A 
História do Bandeirante, o 
avião que gerou a Embra-
er”
Cláudio Lucchesi
320 páginas
Mais informações e reser-
vas:
Tel: (11) 3641-8494
E-mail: atendimento@
edrotacultural.com.br
www.edrotacultural.com.
br
Nas livrarias a partir de fe-
vereiro de 2019
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.
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MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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das Letras.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 8, Termo nº 6885
Faço saber que pretendem se casar MARCELO ARAUJO e TAMIRES TAINARA PIRES MARTINS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté-SP, nascido em 19 de julho de 1980, de profissão empresário, de estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de MAURO DINIZ ARAUJO, de 66 anos, nascido 
na data de 24 de março de 1952, natural de São José do Egito/PE, residente em Tremembé/SP e de MARIA 
BERNADETE GUILHERME ARAUJO, de 64 anos, nascida na data de 19 de outubro de 1954,  natural de 
Tremembé/SP, residente em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de dezembro de 1992, 
de profissão empresária, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Agostinho Manfredini, nº 
1071, apto. 32F, Vila Nova Tremembé, Tremembé/SP, filha de ANDRÉ LUIZ MARTINS, de 47 anos, nascido 
na data de 20 de outubro de 1971, natural de Taubaté/SP, residente em Taubaté/SP e de SILVIA REGINA PIRES, 
de 45 anos, nascida na data de 21 de setembro de 1973, natural de Tremembé/SP, residente em Tremembé/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 9, Termo nº 6886
Faço saber que pretendem se casar NIVALDO LUIZ DE FRANÇA FILHO e MONICA APARECIDA DE OLI-
VEIRA RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 1 de maio de 1987, de profissão pedreiro, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Alameda dos Agapantos, nº 210, Flor do Campo, Tremembé/
SP, filho de NIVALDO LUIZ DE FRANÇA, falecido em em Tremembé/SP na data de 23 de novembro de 2009 
e de MARIA IZABEL ALVES CARDOSO, de 73 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 12 
de outubro de 1945, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de São Lourenço-MG, nascida em 
18 de dezembro de 1970, de profissão faxineira, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de JOÃO JOSE RODRIGUES, de 72 anos, natural de São Lourenço/MG, nascido 
na data de 16 de abril de 1946, residente e domiciliado em Brumadinho/MG e de ELZA PAULINA DE OLIVEI-
RA RODRIGUES, de 73 anos, natural de Bias Fortes/MG, nascida na data de 15 de agosto de 1945, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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CDHU atende 530 famílias para 
regularização de

contratos em Caçapava

Mobilidade programa
interdições

para 2º turno
eleitoral

Neste sábado, dia 20, dois 
mutirões da Companhia 
estarão em conjuntos de 
Caçapava, das 10 às 16h
Equipes da Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) 
estarão neste sábado, dia 
20, na cidade de Caçapava 
para que 530 famílias dos 
conjuntos Caçapava B, C, 
D e E saiam da condição 
de inadimplência.
Serão duas ações que ocor-
rerão das 10h às 16h. Uma 
na Escola Estadual Profa 
Ruth de Sá – Av Monse-
nhor Theodomiro Lobo 
n. 625. E outra na Escola 
Estadual Profa Maria Apa-
recida França Barbosa de 

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana vai promover 
interdições parciais nas 
proximidades dos dois car-
tórios eleitorais de Taubaté 
entre as 6h e 12h de sexta-
feira e sábado, dias 26 e 27 
de outubro, para o trans-
porte das urnas eletrônicas 
aos locais de votação.
E no domingo de eleição, 
dia 28 de outubro, deve 
ocorrer o fechamento total 
do quarteirão dos dois car-
tórios a partir das 5h, com 
a permissão de acesso so-
mente de veículos oficiais 
e pessoas autorizadas.
 O cartório da 141ª Zona 
Eleitoral fica na avenida 

Araujo – Av Onório Fer-
reira Pedrosa 611- Nova 
Caçapava.
A CDHU oferece propos-
tas que se aproximam das 
diferentes realidades fi-
nanceiras desses morado-
res: · O pagamento poderá 
ser feito à vista. Sem con-
siderar juros e mora por 
atraso. · Para famílias que 
têm entre 3 e 20 parcelas 
em atraso e irão fazer o 
acordo pela primeira vez 
– entrada de 1 prestação e 
o restante do débito parce-
lado até o final do contra-
to, respeitando a parcela 
mínima do acordo de R$ 
47,70 mensais (5% do sa-
lário mínimo estadual).

Granadeiro Guimarães, 
135. 
O cartório da 407ª Zona 
Eleitoral está localizado 
à avenida John Kenedy, 
1.230.
Os serviços essenciais à 
população estão mantidos 
no domingo.
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;

* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h)
* Mercado Municipal – 
funcionamento das 6h às 
13h

· Para famílias que têm 
entre 3 e 20 parcelas em 
atraso e irão fazer um 
novo acordo – entrada de 
3 prestação e o restante do 
débito parcelado até o final 
do contrato, respeitando a 
parcela mínima do acordo 
de R$ 47,70 mensais (5% 
do salário mínimo estadu-
al).
Para famílias que têm mais 
de 20 parcelas em atraso – 
entrada mínima de 5% do 
valor total e o restante do 
débito parcelado até o final 
do contrato, respeitando a 
parcela mínima do acordo 
de R$ 47,70 mensais (5% 
do salário mínimo estadu-
al).

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº040/2018 – No dia 24 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº040/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Veículo Zero Quilometro para a Divisão de Promoção Social, à empre-
sa: GUARÁ MOTOR S/A, com valor total de R$43.800,00. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº038/2018 – No dia 24 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº038/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e Des-
tinação Final de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Químicos), à empresa: 
ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES & SERVICOS LTDA, com valor total 
de R$48.100,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº026/2018 – No dia 24 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº026/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Material 
de Informática, às empresas: MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA 
EPP, com valor total de R$44.800,00; ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBA-
TE LTDA EPP, com valor total de R$9.500,00; SUPRINET SUPRIMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA, com valor total de R$9.550,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Resultado de Diligência - Pregão Presencial Nº 039/2018 – Regis-
tro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios de Cozinha, 
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos. Após verificação pelo setor técnico 
da Prefeitura Municipal de Potim acerca do atendimento aos requisitos soli-
citados nos itens 13, 14 e 15 do Pregão em epígrafe, nas marcas ofertadas 
pela empresa vencedora dos itens RF TEIXEIRA EIRELI ME, determina-
se: Item 13 – Atende ao solicitado; Item 14 – não atende o solicitado, item 
FRACASSADO; Item 15 – não atende o solicitado, convoca-se o segundo 
colocado no item, empresa SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁ-
TICA LTDA, para sessão no dia 26/10/2018 às 09h00min para Fase de Ne-
gociação. Potim, 24 de outubro de 2018 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.



TAMAR celebra 28 anos
Evento tradicional na re-
gião é aberto ao público e 
reúne amigos na Praia da 
Picinguaba dia 21 de outu-
bro, a partir das 9h.
Para celebrar os 28 anos 
de atuação na conservação 
das tartaruga marinhas em 
Ubatuba e a parceria com 
os pescadores da região, o 
Projeto TAMAR realizará 
a VIII Corrida de Canoas 
“Amigo Pescador” em ho-
menagem e agradecimen-
to aos pescadores, que são 
parceiros fundamentais. O 
evento acontece no dia 21 
de outubro, na Praia da Pi-
cinguaba, a partir das 9h, 
com apoio da AARCCA – 
Associação dos Amigos e 
Remadores da Canoa Cai-
çara. O público também 
pode participar da soltura 
de uma tartaruga-verde re-
abilitada pelo TAMAR.
Corrida de Canoas Amigo 
Pescador
Diferente das demais cor-
ridas de canoas realizadas 
atualmente em Ubatuba, 
a Amigo Pescador se des-
taca por se tratar de uma 
corrida de longa distân-
cia, onde os remadores da 
categoria 4 remos percor-
rem um trajeto de 10 mil 
metros. Os remadores têm 
cumprido o trajeto em cer-
ca de 1 hora e 15 minutos, 
mas a duração da prova 
depende das condições 
climáticas, especialmente 
ventos e correntes. Tam-
bém acontecem provas nas 
categorias 2 remos infantil 
e 2 remos feminino.
Conservação e Pesquisa 
de Tartarugas Marinhas 
em Ubatuba O trabalho 
de conservação e pesqui-
sa voltado à interação das 
tartarugas com a pesca 
em Ubatuba foi iniciado 
em 1990, com um levan-
tamento que identificou 
diversas modalidades que 
capturam tartarugas inci-
dentalmente no município. 
Pouco a pouco, foi estabe-
lecida uma parceria com 
os pescadores artesanais 
locais, que voluntariamen-
te passaram a informar ao 
TAMAR sobre as captu-
ras de tartarugas e sobre o 
funcionamento das pesca-
rias. A partir deste esforço 
conjunto, já foram devol-
vidas vivas ao mar mais 
de 12.600 tartarugas cap-
turadas incidentalmente 
na pesca nestes 28 anos de 
existência do TAMAR em 
Ubatuba. “Com as infor-
mações coletadas foi pos-
sível identificar e conhecer 
o funcionamento das pes-
carias que causam morta-
lidade destes animais no 
município e estudar for-
mas de reduzir as capturas 
das tartarugas, contando 
com apoio dos pescado-
res”, conta a coordenadora 
do TAMAR Ubatuba, Be-
renice Gomes. A propos-
ta de evitar a pesca com 
redes de emalhe durante 
o dia, próximas às costei-
ras, praticando-a somente 
à noite, vem sendo divul-
gada aos pescadores e bem 
aceita, mostrando-se uma 
prática efetiva para redu-
zir a mortalidade da tarta-
ruga-verde, sem prejuízos 
para a atividade pesqueira.
Educação Ambiental no 
Centro de Visitantes
No Centro de Visitantes, 

que é um Museu da Tar-
taruga Marinha, mais de 2 
milhões de pessoas, entre 
moradores locais, estudan-
tes e turistas, já tiveram a 
oportunidade de conhe-
cer de perto as tartarugas, 
aprendendo um pouco so-
bre a biologia destas espé-
cies, sobre as atividades 
humanas que as ameaçam 
e como ajudar a protegê
-las.
O Projeto TAMAR come-
çou em 1980 a proteger 
as tartarugas marinhas 
no Brasil. A Petrobras é 
a patrocinadora oficial 
do TAMAR, por meio do 
Programa Petrobras So-
cioambiental. A Fundação 
Pró-TAMAR é a principal 
executora das ações do 
PAN – Plano Nacional de 
Ação para a Conservação 
das Tartarugas Marinhas 
no Brasil do ICMBio/
MMA. O TAMAR traba-
lha na pesquisa, proteção e 
manejo das cinco espécies 
de tartarugas marinhas que 
ocorrem no país, todas 
ameaçadas de extinção: 
tartaruga-cabeçuda (Ca-
retta caretta), tartaruga-de
-pente (Eretmochelys im-
bricata), tartaruga-verde 
(Chelonia mydas), tarta-
ruga-oliva (Lepidochelys 
olivacea) e tartaruga-de-
couro (Dermochelys co-
riacea). Protege cerca 
de 1.100 quilômetros de 
praias e está presente em 
26 localidades, em áreas 
de alimentação, desova, 
crescimento e descanso 
das tartarugas marinhas, 
no litoral e ilhas oceâni-
cas dos estados da Bahia, 
Sergipe, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, 
Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Santa 
Catarina. Em Ubatuba, re-
cebe o apoio da Prefeitura 
Municipal.
Visite www.tamar.org.br
SERVIÇO:
VIII Corrida de Canoas 
“Amigo Pescador”
Data: 21 de outubro
Local: Praia da Picinguaba
Horário: a partir das 
9:00hs
Projeto TAMAR | Ubatuba 
– SP
Rua Antonio Athanásio, 
273 – Itaguá
Tel.: (12) 3832 6202 | 3832 
7014
tamaruba@tamar.org.br
FUNCIONAMENTO:
Domingo, segunda, terça e 
quinta, aberto das 10 às 18 
horas.
Quarta-feira é fechado 
para manutenção dos tan-
ques
Sextas, sábados e feriados 
nacionais, aberto das 10 às 
20 horas.
Durante as férias escola-
res, aberto diariamente 
(inclusive quartas-feiras) 
das 10 às 20 horas
ENTRADA:
– Adultos – R$ 20,00;
– Crianças acima de 
1,20m, Professores, Estu-
dantes (com documento 
comprobatório) R$10,00;
– Crianças abaixo de 
1,20m e adultos maiores 
de 60 anos – não pagam;
– Moradores de Ubatuba 
(cadastrados ou portando 
algum comprovante: título 
de eleitor, RG, carteira de 
escola ou trabalho) – não 
pagam.
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