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Em São José dos Campos, obra Programa Qualifica abre mais 3.600
interdita pistas da rotatória do vagas para cursos de capacitação
em São José dos Campos
gás no fim de semana

Duas pistas da rotatória do
gás serão totalmente interditadas neste fim semana
para a manutenção das
juntas de dilatação do túnel. No domingo (7), haverá a necessidade de desvio
no trânsito. As interdições
terão o apoio dos agentes
da mobilidade para orientação aos motoristas.
A primeira interdição irá
ocorrer no sábado (6) a
partir das 8h, com previsão
de término às 17h, quando
o serviço será executado
no sentido Novo Horizonte/Cajuru, sendo necessária a interdição total da via
e desvio do trânsito no seguinte trajeto: Av. Tancre-

do Neves, sentido Centro,
fazer o retorno na rotatória
próximo a Coca-Cola e seguir pela Av. Tancredo Neves no sentido Cajuru.
A segunda interdição irá
ocorrer no viaduto sobre o
túnel no domingo (7), também das 8h às 17h, no sentido Cajuru/Centro, sendo
necessária a interdição
total da via e o seguinte
desvio do trânsito: Estrada Dom José Antônio do
Couto (Cajuru), Av. Tancredo Neves sentido Novo
Horizonte, retorno próximo a Av. Maria Adolfina
de Almeida Tomaz e Av.
Tancredo Neves, sentido
Centro.

Nesta segunda interdição,
as linhas de ônibus 340A ECO Campos de São José/
Terminal Central - Semi
Expressa, 341A - ECO
Campos de São José/Terminal Central e 341B ECO Campos de São José/
Av. Eng. Francisco José
Longo, deverão seguir o
seguinte desvio no sentido
Centro: Estrada Dom José
Antonio do Couto (Estr.
do Cajuru), Av. Tancredo
Neves sentido Novo Horizonte retornando após a
Rua Benedito de Araújo
próximo à Av. Maria Adolfina de Almeida Tomaz,
Av. Tancredo Neves, seguindo o itinerário padrão.

Estudantes de medicina
registram vacinação
contra COVID-19

Além de estarem aplicando e atuando no combate
ao COVID-19, os princípios e habilidades da
formação acadêmica, estudantes de medicina da
Universidade de Taubaté,

registram imagens da vacinação aos idosos na Av.
do Povo em Taubaté.
Em especial um dos Professores é fundador da
Faculdade de Medicina de
Taubaté, o Médico Otorri-

nolaringologista Dr. Nelson S. Yassuda de 94 anos.
Taubaté já imunizou
17.939 munícipe e segue
com a vacinação da 1ª e 2ª
dose aos profissionais de
saúde e idosos.

O Programa Qualifica São
José, da Prefeitura de São
José dos Campos, abriu
mais 3.620 vagas em 12
cursos gratuitos de qualificação nas modalidades
EAD (ensino a distância)
e presencial. As inscrições
já estão abertas e se encerram em 28 de março, conforme o curso pretendido
pelo candidato. A iniciativa está no Plano de Gestão
2021/2024.
Desde o início do ano, a
Prefeitura, por meio do
Programa Qualifica São
José já tinha aberto outras
8.035 vagas para diversos
cursos voltados para as necessidades do mercado.
Inscrições
As inscrições são gratuitas
e devem ser feitas pelo site
ou Central 156. O critério
para matrícula é o socioeconômico, priorizando
quem mais necessita.
Somente a inscrição não
implica em garantia da
vaga. Os candidatos serão selecionados por critério socioeconômico e,
os selecionados, são então
formalmente comunica-

dos pela equipe do DAQT
(Departamento de Apoio e
Qualificação ao Trabalhador), da Prefeitura.
Instituições
Os cursos são contratados
pela Prefeitura junto a instituições nacionais como
Sesi, Senai, Senac, Sebrae
e Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio
Augusto de Souza), vinculada à Prefeitura.
Todos os cursos são gratuitos e oferecidos conforme
as demandas do mercado,
de acordo com levantamentos do Observatório
do Mercado de Trabalho e
Formação Profissional, da
Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento Econômico, que é a coordenadora do programa.
Investimento
Nos últimos quatro anos,
a Prefeitura investiu cerca
de R$ 4 milhões em cursos
de qualificação profissional, beneficiando as pessoas mais necessitadas, para
melhorar a condição de
empregabilidade dos candidatos. Nesse período,
foram oferecidas cerca de

50 mil vagas em aproximadamente 250 cursos de
qualificação e desenvolvimento profissional.
Cursos/vagas
Técnicas de vendas (Senac): 60
Rotinas de Administração
e Produção (Senac): 30
Gestão da Rotina Diária
(EAD): 500
White Belt (gerenciamento e planejamento - EAD):
500
Delícia de tapioca (Sesi):
30
Cuidador de idoso (EAD/
Cephas): 350
Cuidados com a saúde na
3ª. idade (EAD/Cephas):
350
Compras, Armazenagem
e Movimentação de materiais (EAD/Cephas): 350
Gestão de Transporte
(EAD/Cephas): 350
Marketing digital (EAD/
Cephas): 400
Rotinas de Recursos Humanos e Legislação (EAD/
Cephas): 350
Segurança e Medicina do
Trabalho (EAD/Cephas):
350
Total de vagas: 3.620
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Miscelânea
Curiosidades
Dieta elaborada
Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado.
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate,
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconforto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 239, Termo nº 7347
Faço saber que pretendem se casar ÍGOR DE AGUIAR BATISTA e ESTHER STÉPHANIE FORASTIERO, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascido no dia 05 de outubro de 1993, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado
na Rua Esther Leal Bueno, nº 20, Residencial Santa Izabel, Tremembé/SP, filho de JOSUÉ DE AGUIAR BATISTA, de 50
anos, natural de Telêmanco Borba/PR, nascido na data de 02 de novembro de 1970 e de PATRÍCIA CRISTINA DE AGUIAR
BATISTA, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de junho de 1973, ambos residentes e domiciliados
em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de janeiro de 1999, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Rua Esther Leal Bueno, nº 20, Residencial Santa Izabel, Tremembé/SP, filha de
MARCOS AURÉLIO FORASTIERO, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 05 de agosto de 1969 e de IZA
CLAUDIA FORASTIERO, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de março de 1978, ambos residentes e
domiciliados 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 240, Termo nº 7348
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ AIRTON MARQUES e ELIZETE LOPES DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 28 de junho de 1965, de estado civil divorciado, de profissão funcionário público aposentado, residente e
domiciliado na Alderando Narezi, nº 33, acesso seis, Padre Eterno, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ERNESTO MARQUES, de
86 anos, natural de Silvianópolis/MG, nascido na data de 26 de setembro de 1934, residente e domiciliado em Tremembé/SP
e de MARIA APARECIDA MARQUES, falecida em Taubaté/SP na data de 28 de outubro de 2016. A habilitante é natural de
Colider-MT, nascida no dia 14 de julho de 1978, de estado civil divorciada, de profissão autônoma, residente e domiciliada na
Alderando Narezi, nº 33, acesso seis, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de DONIAS LOPES DA SILVA, falecido em Taubaté/
SP na data de 26 de outubro de 2008 e de FRANCISCA MARIA MOREIRA DA SILVA, de 61 anos, natural de Estado do
Paraná, nascida na data de 26 de março de 1959, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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.

Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...
Mensagens
Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente,
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas
não se acomodam com inércia em momento algum.
Pensamentos, provérbios e citações
Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
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Prefeitura e Câmara de Pinda
discutem ações de turismo na
cidade com o COMTUR

Na última quarta-feira (3),
a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Câmara de
Vereadores
discutiram
ações de Turismo junto
aos integrantes da Comissão de Leis do COMTUR
(Conselho Municipal de
Turismo), Kelly Mendonça, Ademir Lopes e Jairo
Fogaça. Na pauta do en-

contro o poder público
apresentou ao COMTUR
as propostas de ação para
o desenvolvimento turístico da cidade. A presidente
do conselho, Kelly Mendonça, entregou às autoridades um ofício referente
a projetos, solicitação de
parceria e outros assuntos
relativos ao turismo.

Pela Prefeitura estiveram presentes o secretário adjunto de Cultura e
Turismo, Ricardo Flores;
diretor de Turismo, Fabio
Vieira e diretora de Cultura, Rebeca Guaragna. Representando o Legislativo,
participaram os vereadores Gilson Nagrin e Felipe
Guimarães.

Ipem-SP realizará verificação
de radares na BR 116, em
Pindamonhangaba

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria
da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, fará verificação metrológica na
sexta-feira (5), às 10h, nos
radares localizados na Rodovia BR 116, km 92 e km
94, em Pindamonhangaba.
A ação envolve os fiscais
do Ipem-SP e a equipe da
empresa responsável pelo
instrumento. Em caso de
chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento

também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação
dos agentes de trânsito ou
empresa responsável pelo
equipamento.
Diariamente, o Ipem-SP
realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para
medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em
todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria
Inmetro 544/2014, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano

ou toda vez que o equipamento passar por reparo.
Caso o equipamento seja
aprovado, recebe um certificado válido por um
ano.
Quando há reprovação a
empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.
Em caso de excesso de
velocidade, para aplicação
de multas, o equipamento precisa estar verificado
pelo Ipem-SP.
A ação será realizada pela
equipe de fiscalização da
regional do instituto em
São José dos Campos.
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Grande quantidade de dinheiro é
encontrado em veículo pela PRF
na rodovia Presidente Dutra

Na manhã dessa quinta-feira (4), uma equipe da
Polícia Rodoviária Federal, prendeu um motorista
que passava em Santa Isabel/SP pela Via Dutra. Foi
encontrado pelos policiais
R$ 100.000,00 escondidos
no painel do carro.
O homem que dirigia um
Fiat Uno, foi parado pelos
PRFs quando passava pelo
km 182 da rodovia Presidente Dutra (BR-116). Ele

seguia sentido SP-RJ e
durante a verificação dos
documentos, os policiais
perceberam que homem
estava com um nervosismo em excesso e resolveram então, verificar o interior do carro. Averiguando
o interior do veículo, descobriram diversos maços
de dinheiro junto com
anotações de pagamentos.
A avaliação no local do
flagrante, apontou cerca

de R$ 100.000,00, e o valor foi confirmado na contagem final. O detido disse
que não sabia sobre o dinheiro escondido. A consulta inicial não indicou
antecedente criminal dele
mas, na delegacia da Polícia Civil em Santa Isabel,
será submetido a nova verificação para averiguar se
sua identidade é verdadeira e a origem do montante
apreendido.

Grécia abre seu primeiro museu
subaquático localizado em torno
de um naufrágio da Era Clássica

Já imaginou visitar um
museu... debaixo d’água?
Pois é, parece impossível,
mas não é. Na Grécia, nação tão famosa pelo turismo, há um museu que fica
dentro do mar e compila
uma série de relíquias subaquáticas imperdíveis,
que ficam a cerca de 20
metros de profundidade.
Conhecida principalmente
pela história memorável, a
Grécia ficou bastante destacada no mundo por ser
um dos países mais ricos
em atrações turísticas, seja
pela própria cultura da
Grécia Antiga ou mesmo
pela arquitetura, gastronomia e paisagem. No entanto, como sua economia dependia muito do turismo, a
pandemia trouxe consequências severas ao país.
Sendo assim, o Parque
Nacional Marinho de Alonissos e Espórades, no
Norte, no Mar Egeu, abriu
o museu aquático para visitação. Antes, o local era
restrito a pesquisadores e
pessoas autorizadas, mas
agora o parque liberou a
visitação por parte de mergulhadores amadores.

Além das atrações mais
comuns, com corais e
animais marinhos, o museu tem uma coleção de
relíquias alocadas em um
navio naufragado. E não
é qualquer embarcação:
o naufrágio de Peristera,
apelidado assim por estar
próximo à cidade de mesmo nome, aconteceu em
425 a.C. A descoberta foi
feita pelo pescador Dimitris Mavrikis, em 1985,
após ver destroços na costa oeste da cidade de Peristera.
A história de um dos naufrágios mais importantes
da Grécia Antiga
Após anos de pesquisa
e escavações, o náufrago chegou ao campo dos
pesquisadores, que concluíram que a embarcação era um dos maiores
navios mercantes do Período Clássico. O que impressiona, além do acesso
a algo tão antigo, mesmo
que debaixo d’água, é a
carga que o navio transportava: quatro mil ânforas de vinho e utensílios
de cozinha em cerâmica,
como xícaras, pratos, tige-

las e talheres.
De acordo com pesquisadores, o motivo do naufrágio está relacionado à
Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Foram encontrados fragmentos de madeira queimada
no casco da embarcação.
Formas de acesso do público
O museu está aberto ao
público de mergulhadores amadores, desde que
sejam acompanhados por
instrutores
certificados. O “Partenon dos
Naufrágios”, como é conhecido, iniciou a fase piloto de visitas em outubro
de 2020 e pretende restruturar as visitas em junho
de 2021.
Para aqueles que querem
conhecer o museu, mas
não se aventuram nos mergulhos, é bom preparar
as passagens aéreas. Há a
possibilidade de ver o naufrágio fora da água, com
uma câmera subaquática
que filma todas as atrações
em tempo real. Na Ilha de
Chorus há também uma
exibição com óculos 3D
do local.
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Veja os suplementos mais
requisitados da BioHigh

A Bio High conta com ampla linha de suplementos,
mas alguns estão entre os
mais requisitados. Se tornando verdadeiros sucessos de vendas.
Deseja aproveitar todos os
benefícios dos suplementos mais requisitados da
farmácia? Então confira a
partir de agora quais são
eles!
Suplementos mais vendidos
Quer conhecer a lista dos
suplementos mais vendidos da BioHigh? Ela é
composta por vários produtos, os principais são:
Ácido Hialurônico;
Relora;
Uva Ursi;
Óleo de borragem;
Citrimax;
Picnogenol;
Mucuna Pruriens;
Saw Palmetto;
Bacopa Monnieri;
Quitosana;
Move;
Astaxantina;
Glutationa;
NAC;
Centella Asiática;
Cogumelo do Sol;
Capsiate.
Esses são apenas alguns
exemplos dos suplementos
mais vendidos da farmácia
de manipulados, eles atrelam qualidade, preço justo e excelentes benefícios
para sua saúde.
Por isso, a Bio High é uma
farmácia que faz tanto sucesso entre os apaixonados pelo autocuidado. Afinal, os produtos são de alta
qualidade, assim como o
eretrol, surtem efeito e são
definitivamente positivos
para a saúde.
Além dos suplementos mais requisitados, a
BioHigh conta com várias
outras opções. Garantindo que a diversidade de
suplementos permita que
você tenha facilidade de
cuidar da sua saúde diaria-

mente.
Quais são os benefícios
dos suplementos mais requisitados?
Quem também deseja usufruir dos suplementos mais
requisitados da BioHigh,
precisa aprender quais são
os benefícios deles.
De modo que, seja possível implementar esses suplementos em sua rotina,
trazendo mais resultados
positivos para seu cotidiano. Aprenda mais sobre os
benefícios de alguns desses suplementos:
Ácido hialurônico: tem
atuação na umectação da
pele, evitando a perda de
água que é responsável
pelo aspecto envelhecido
da pele;
Glutationa: também é um
suplemento que ajuda na
beleza, combatendo os radicais livres e ajudando na
síntese de proteínas para
renovação celular;
Capsiate: tem ação termogênica e propriedade anti-inflamatória, sendo extremamente útil para ajudar
a combater o excesso de
peso;
Cogumelo do sol: fonte de
proteínas e vitaminas que
atuam no fortalecimento
do sistema imunológico;
Quitosana: tem efeito
analgésico, reduz a aparição de fungos, bactérias e
reduz dores. Além disso, é
útil no processo de emagrecimento.
Esses são apenas alguns
dos exemplos de suplementos que são mais vendidos na BioHigh. Todos
os suplementos possuem a
sua respectiva informação
sobre utilidades, forma de
uso e benefícios.
Assim, é possível navegar
pela Bio High acessando
diferentes suplementos e
conhecendo suas finalidades.
De modo que, seja possível ter acesso a informa-

ção com credibilidade,
para sanar todas as dúvidas em relação ao suplemento desejado.
Suplementos BioHigh: segurança da qualidade
A BioHigh se destaca no
segmento de manipulados,
por ser uma farmácia que
oferece a máxima qualidade em cada um de seus
produtos entregues.
Dessa forma, toda pessoa
que deseja adquirir suplementos que realmente funcionam e são saudáveis,
tem a farmácia de manipulados como referência.
Possibilitando a suplementação em doses adequadas para a necessidade
de cada cliente. Uma vez
que, a farmácia oferece diferentes possibilidades de
dosagens de cada suplemento.
O que dá maior flexibilidade para sua suplementação
diária. Consumindo a dose
adequada para a sua rotina. Para configurar, basta
clicar em “escolha a dosagem ideal” na página de
seu suplemento preferido.
Bio High oferece entrega
expressa
Quem deseja adicionar suplementos na rotina, tende
a ter pressa de obter os melhores benefícios. Afinal, a
suplementação adequada
muda a rotina e melhora a
qualidade de vida.
Por isso mesmo, a farmácia garante a entrega mais
rápida, para que sua rotina
seja beneficiada pelos produtos que a farmácia manipula.
Afinal, ativos de qualidade
são muito benéficos para o
cotidiano.
Com a Bio High a qualidade de vida de cada cliente
é transformada para melhor. Garantindo o máximo de resultados positivos
a partir da inserção dos suplementos adequados para
a sua necessidade diária.
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Embraer anuncia venda de
mais 19 aeronaves Ipanema

Na última quarta-feira (3),
a Embraer anunciou que
no mês de fevereiro, sua
divisão de aviação agrícola registrou a venda de
mais 19 aeronaves EMB203 Ipanema, totalizando
27 aeronaves comercializadas neste ano. Esse número de vendas logo no
primeiro bimestre já é 8%
maior do que foi negociado durante todo o ano passado.
As vendas em alta por
dois meses consecutivos,
reflete o favorecimento do
agronegócio brasileiro e
das inovações tecnológicas incorporadas na nova
versão da aeronave. O
destaque ficou para as empresas aeroagrícolas que
prestam serviços especializados de pulverização
aérea.
A demanda pelo Ipanema
permanece tendo maior
intensidade no Centro-Oeste, pois a região é o
principal polo agrícola do
Brasil, porém ritmo de
vendas deste ano também
tem sido crescente em outras regiões do país.
Com quase 1.500 unidades entregues, o Ipanema
ocupa a liderança do segmento agrícola com 60%
de participação no mercado nacional. A aeronave

combina alta tecnologia
e tradição de um produto
que evolui continuamente
para atender aos requisitos de alta produtividade
e baixo custo operacional.
O Ipanema 203, é o modelo mais atual da série, e
conta com aprimoramentos como substituição de
peças da asa por outras
com nova geometria e material em aço inox mais resistente. Essa solução posterga ainda mais eventuais
desgastes gerados pela
condição severa natural
da operação no campo e
despesas com manutenção
ao longo dos anos. O novo
pulverizador aéreo também tem um novo design
no capô do motor, com novas grades de saída de ar,
garantindo maior refrigeração.
Utilizado principalmente
na pulverização de fertilizantes e defensivos
agrícolas, o Ipanema tem
evitado, ao longo de todas
essas décadas, perdas por
amassamento na cultura e
flexibilizado as operações
em regiões com terrenos
irregulares.
A aeronave também tem
aplicação em atividades
de semeadura, controle de
vetores e larvas, e povoação de rios.

No fim dos anos 1960, o
Ministério da Agricultura
do Brasil firmou contrato
com a Embraer para fabricação de uma aeronave
agrícola, com o objetivo
de modernizar o setor ao
disponibilizar novas técnicas de produção. Assim,
o Ipanema surge inicialmente como um projeto de
engenheiros do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos - SP e é testado pela
primeira vez na Fazenda
Ipanema, em Sorocaba SP. Em julho de 1970 o
Ipanema fez seu primeiro
voo e em 1972 começou a
ser produzido comercialmente.
A versão mais atual, o
Ipanema 203, é movida a
energia renovável (etanol)
e foi certificada em 2015.
Este modelo garante mais
agilidade, eficiência, produtividade, além do menor
custo operacional da categoria.
Com sua envergadura aumentada para 13,3 m e
perfil da asa aprimorado,
possibilita uma maior faixa de deposição de defensivos agrícolas, chegando
a 24 metros de faixa com
altíssima qualidade comprovada cientificamente e
no campo.

