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A Gazeta dos Municípios

São Sebastião registra
aumento no número

de baleias vistas na costa

XXII Semana da Educação 
em Ubatuba acontece online

Policia Rodoviária Federal apreende
375kg de maconha na Dutra

Durante o inverno, São 
Sebastião costuma regis-
trar um aumento no nú-
mero de baleias, pinguins, 
lobos marinhos, tartaru-
gas, entre outras espécies 
vistas na costa, por estar 
na rota migratória desses 
animais, que buscam um 
local apropriado para re-
produção e amamentação 
de seus filhotes.
Na segunda-feira (20), o 
Instituto Argonauta para 
Conservação Costeira e 
Marinha, através da sua 
equipe embarcada do Pro-
jeto de Monitoramento de 
Praias da Bacia de Santos 
(PMP-BS), avistou duas 
baleias jubartes, uma ba-
leia de Bryde e uma tar-
taruga gigante no litoral 
norte paulista.
Além da equipe do PMP, 
estavam o oceanógrafo e 
presidente do Instituto Ar-
gonauta Hugo Gallo Neto, 
a Coordenadora Estadual 
do Projeto Tamar e vice-
-presidente do Argonauta 
Berenice Gomes, o jorna-
lista João Paulo Vicente, 
que escreve para National 
Geographic, Uol e Vice 
News, a fotógrafa Ethel 
Braga e o aluno de ciên-
cias ambientais da DeAn-
za College e o fotógrafo 
Lucas Gomes Gallo.
Foram quatro avistamen-
tos que chamaram a aten-
ção. O primeiro foi da ba-

De maneira inédita, devido 
à pandemia da Covid-19, 
a secretaria de Educação 
de Ubatuba decidiu ino-
var e realizar a tradicional 
Semana da Educação do 
município de forma onli-
ne. Essa já é a 22ª edição 
do evento, anualmente es-
perado pelos profissionais 
que trabalham na rede mu-
nicipal de ensino.
Baseados na premissa “so-
mos todos educadores”, 
as palestras serão desti-
nadas a toda comunidade 
escolar municipal (pro-
fessores, gestores, funcio-
nários, agentes educacio-
nais, monitores, agentes 
administrativos de escola, 
secretários escolares, fun-
cionários terceirizados 

Ainda na noite desta se-
gunda feira (27), por volta 
das 23h10, policiais rodo-
viários federais apreende-
ram cerca de 375 quilos 
de maconha, em Pindamo-
nhangaba.
A PRF realizava fiscaliza-
ção no km 87 da Rodovia 

leia de Bryde, uma espécie 
que vive entre a região 
costeira e oceânica. Ela se 
alimenta de pequenos pei-
xes e pode chegar até 16,5 
metros de comprimento, 
sendo a média entre 13 a 
15 metros.
Já o segundo e o tercei-
ro avistamentos foram de 
jubarte, baleia que geral-
mente migra da Antártica 
para a costa sul da Bahia 
durante o inverno devido 
às águas quentes e mais 
limpa, para fins de repro-
dução e amamentação.
Também ocorreu o apa-
recimento raro de uma 
tartaruga de couro, ou 
gigante, como é chama-
da. Esse espécime possui 
status de vulnerável pela 
União Internacional para a 
Conservação da Natureza 
(IUCN), a Lista Vermelha 
de Espécies Ameaçadas 
de Extinção, e tem hábitos 
oceânicos, alimentando-se 
principalmente de águas 
vivas, com poucos regis-
tros na costa.
Somente no período de 
pandemia, já foram encon-
trados mais de 450 ani-
mais marinhos, sendo que 
354 eram pinguins, nas 
areias das praias de São 
Sebastião.
Segundo dados do Projeto 
Baleia à Vista, o número 
de baleias avistadas neste 
ano na região está maior 

(merendeiras) e, também,  
pais, mães e responsáveis 
pelos alunos).
Algumas temáticas traba-
lhadas serão: competência 
socioemocional; currícu-
lo; primeira infância; qua-
lidade de vida; tecnologia; 
família; inclusão; neuro-
ciência aplicada à edu-
cação; responsabilidades 
compartilhadas; gestão; 
alimentação escolar, entre 
outros
A secretária da pasta, 
Pollyana Gama, destacou 
que o foco de todo o traba-
lho são os alunos da rede. 
“É cuidando de quem cui-
da que promovemos avan-
ços significativos para to-
dos. Convidamos todos a 
fazer parte desse momen-

Presidente Dutra, sentido 
Rio de Janeiro, na praça de 
pedágio de Moreira Cesar, 
quando abordaram um ve-
ículo Nissan/Versa.
Em razão do nervosismo 
e desencontro de informa-
ções do condutor, foi rea-
lizada busca minuciosa no 

que o ano passado, que foi 
de 140 registros. De janei-
ro para cá, principalmente 
a partir de março, foram 
160 espécies de baleia:
114 baleias jubartes;
23 baleias de Bryde;
17 orcas;
4 baleias Minke;
2 baleias brancas;
União de sucesso
Em 2018, a parceria da 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SE-
MAM), com o Instituto 
Argonauta para a Conser-
vação Costeira e Marinha, 
implantou em São Sebas-
tião a Base Estabilização 
de Animais Aquáticos, re-
ferência no Litoral Norte. 
Localizada no Balneário 
dos Trabalhadores, a base 
funciona como uma espé-
cie de “Pronto-Socorro” 
para os animais resgatados 
na região, em área cedida 
pelo Governo Municipal.
Instituto Baleia à Vista
O objetivo do Instituto 
Baleia à Vista é levantar 
informações sobre cetáce-
os no Litoral Norte de São 
Paulo, especialmente na 
região de São Sebastião e 
Arquipélago de Ilhabela, 
difundir o conhecimento 
sobre baleias, golfinhos e 
outras espécies marinhas 
e contribuir com a preser-
vação desses animais e do 
ambiente marinho.

to, afinal de contas, somos 
todos educadores”, refor-
çou.
Além de toda a progra-
mação, nos dois dias, 
haverá transmissão de 
lives pela página do fa-
cebook da secretaria de                                    
Educação. As lives são 
abertas ao público, porém, 
destinadas especialmente 
a pais, professores e ges-
tores - e não precisam de 
inscrição. Basta acessar o 
link.
Todas as informações, 
como a programação e o 
currículo dos palestrantes, 
podem ser acessadas cli-
cando aqui. A realização é 
da Prefeitura de Ubatuba 
com parceria da Faz Edu-
cação e Tecnologia.

interior do veículo. 
No porta malas foram en-
contradas 398 barras de 
substância análoga a Ma-
conha, totalizando 375,6 
kg da droga. 
A ocorrência foi encami-
nhada para 1° DP de Pin-
damonhangaba.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 173, Termo nº 7215
Faço saber que pretendem se casar VINICYUS ANGELINO MAXIMIANO e DAYANE CORDEIRO NASCIMENTO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habi-
litante é natural de Vitória-ES, nascido a 10 de abril de 1990, de estado civil solteiro, de profissão educador social, residente 
e domiciliado na Praça da República, nº 296, Centro, filho de EDIVALDO MAXIMIANO FILHO, falecido em Serra/ES na 
data de 14 de outubro de 2001 e de MARIA DO CARMO ANGELINO MAXIMIANO, de 60 anos, natural de Aimorés/MG, 
nascida na data de 05 de dezembro de 1959, residente e domiciliada em Vitória/ES. A  habilitante é natural de Ilhéus-BA, 
nascida a 13 de fevereiro de 1981, de estado civil divorciada de SANDRO AUGUSTO SEIXAS, de profissão merendeira, 
residente e domiciliada na Praça da República, nº 296, Centro, filha de ANTONIO NATIVIDADE NASCIMENTO, de 72 
anos, natural de Ilhéus/BA, nascido na data de 17 de dezembro de 1947 e de MARIA LUCIA CORDEIRO NASCIMENTO, 
de 66 anos, natural de Ilhéus/BA, nascida na data de 14 de outubro de 1953, ambos residentes e domiciliados Taubaté/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.

Municípios recebem R$ 
917 milhões no quarto

repasse de ICMS de julho
O governo do estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (28) R$ 917,82 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
é referente ao montante 
arrecadado no período de 
20 a 24 de julho. Os valo-
res correspondem a 25% 
da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 

Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R$ 1,07 bilhão 
nos repasses anteriores, 
realizados em 7/7, 14/7 e 
21/7, relativos à arrecada-
ção dos períodos de 29/6 
a 3/7, 6/7 a 10/7, 13/7 a 
17/7. Com os depósitos 
efetuados hoje, o valor 
acumulado distribuído às 
prefeituras em julho sobe 
para R$ 1,98 bilhão.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 

Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas no site da Fazenda, 
no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de 
Recursos > Transferências 
Constitucionais a Municí-
pios .
No primeiro semestre 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 13,4 bilhões 
aos municípios paulistas.

Extrato de Contrato 20 2020 Processo 38 2020 Dispensa 08 2020 Objeto: Con-
fecção de Apostilas Alunos Rede Municipal de Ensino -Vigência: 24/06/2020 A 
31/12/2020 Contratada: Rogério da Silva Teberga /CNPJ 28.274.161/000185 Va-
lor R$10.059,50. Redenção da Serra, 24/06/2020. Ricardo Evangelista Lobato – 
Prefeito Municipal.
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Termo de Retificação – Dispensa de Licitação Nº 071/2020 – Aquisi-
ção de Gêneros Alimentícios para Montagem do Kit Merenda Escolar 
– Na publicação à página de nº 156 do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, do dia 28/07/2020, em referência ao Valor do Processo de 
Dispensa, onde se lê: 120.227,60 (cento e vinte mil, duzentos e vinte 
e sete reais e sessenta centavos) – leia-se: 120.660,60 (cento e vinte 
mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos). Demais infor-
mações permanecem inalteradas. Publique-se. Potim, 28 de julho de 
2020. André L. S. Oliveira.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 032/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Equipamentos de Informática. Data para recebimento de proposta: 
das 13h00min do dia 29/07/2020, até as 13h00min do dia 12/08/2020; 
data da abertura de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 
12/08/2020; data de início da sessão pública: às 14h00min do dia 
12/08/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE RETIFICAÇÃO - Aviso de Retificação de Edital – A Prefei-
tura Municipal de Potim torna pública a retificação do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 030/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Hortifrutigranjeiros, tendo em vista necessi-
dade de retificação no Termo de Referência, referente à quantidade 
dos itens solicitados e consequente alteração no valor total estimado. 
Altera-se as datas de recebimento e abertura para: Data para recebi-
mento de proposta: das 08h00min do dia 29/07/2020, até as 08h00min 
do dia 12/08/2020. Data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 12/08/2020. Data de início da sessão pública: às 
09h00min do dia 12/08/2020 – Horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Demais 
informações permanecem inalteradas. Maiores informações através 
do telefone (12) 3112-9200.


