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A Gazeta dos Municípios

Veículo capota no anel viario
em Pindamonhangaba

Ex-marido viola medida
protetiva e é preso em
São Jose dos Campos

Policia Militar de Tremembé
atuando em favor da comunidade

Polícia Militar promove expansão 
do Programa Vizinhança Solidária 

junto aos munícipes engajados

Por volta das 16h50, de 
sábado (27), a equipe do 
Corpo de Bombeiros foi 
acionada para fazer o res-
gate de duas vítimas de 
um capotamento, na Av 

Um homem foi preso nes-
te domingo em São Jose 
dos Campos por descum-
prir medida protetiva e 
ameaçar a ex-esposa. A 
ocorrência foi no bairro 
de Santana, zona norte da 
cidade.
A equipe da Guarda Civil 
Municipal (Patrulha Ma-
ria da Penha) foi acionada 
pela vítima. 
A mulher é assistida pelo 
programa de proteção e 

Operações sen-
do                               realizadas 

Neste domingo (28), poli-
ciais militares e morado-
res engajados no Progra-
ma Vizinhança Solidária, 
instalaram uma placa no 
início da rodovia que liga 
o bairro da Rocinha, Gua-
ratinguetá até Lagoinha.
O Capitão da PM, Wagner 
Guimaraes de Assis, res-
ponsável pelo policiamen-
to preventivo em Guara-
tinguetá e Cunha, assumiu 

Professor Manoel César 
Ribeiro, em Pindamo-
nhangaba. Um veículo de 
carroceria hatch estava ca-
potado com dois homens 
dentro dele. Nenhuma das 

informou que o ex-mari-
do, contra o qual obteve 
medida protetiva, estaria 
em sua residência a ame-
açando.
A equipe se deslocou até 
a residência. Em frente a 
casa estava um homem 
em uma motocicleta que 
ignorou sinal de parada e 
tentou fugir em alta velo-
cidade colocando em risco 
sua integridade, de outros 
motoristas e pedestres na 

em vários locais da cidade                                            
de TREMEMBÉ, em es-

o compromisso de ampliar 
o programa e a aproxima-
ção com a comunidade.
Além da instalação da 
placa, moradores fizeram 
um mutirão de limpeza 
da Rodovia. Muitos deles 
não se conheciam mesmo 
morando há anos na mes-
ma região uniram esforços 
em prol do bem comum. 
A região abrange os bair-
ros do Cordeiro, Mirante, 

vítimas apresentou feri-
mentos graves, mas foi 
necessário técnicas de de-
sencarceramento veicular 
para retirá-los de dentro 
do automóvel.

via.
De acordo com a equipe, 
após acompanhamento até 
a residência dele, e como 
o mesmo resistiu à aborda-
gem, foi necessário o uso 
da força para deter e alge-
má-lo. 
Ele foi encaminhado ao 
3º DP onde foi registrado 
o boletim de ocorrência 
1651/2020 (Descumpri-
mento de medida protetiva 
e ameaça).

pecial,                              no 
Bairro Maracaibo.

Rinkao, Rocinha e Mandu.
Ao longo da rodovia já é 
possível ver as placas do 
Programa Vizinhança So-
lidária (PSV) nos sítios. 
A Polícia Militar ainda 
orienta que todos colabo-
rem com a segurança do 
seus bairros, conheçam e 
participem do Conselho 
Comunitário de Segurança 
(CONSEG) e Vizinhança 
Solidária.



página 2 A GAzetA dos Municípios 01 de Julho de 2020

Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 01/07/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Embraer entrega o terceiro avião 
cargueiro C-390 Millennium

à Força Aérea Brasileira

A Força Aérea Brasileira 
(FAB) recebeu recente-
mente o terceiro avião de 
transporte multimissão 
C-390 Millennium de sé-
rie, fabricado pela Embra-
er. A aeronave será opera-
da pelo Primeiro Grupo de 
Transporte de Tropa (1° 
GTT). As duas unidades 
primeiras unidades foram 
entregues em 2019.
Do lote todo de pedidos 
feitos pela FAB ainda 25 
restam aeronaves a serem 
entregues. De acordo com 
a Embraer, essa terceira 
unidade é preparada para 
realizar missões de rea-
bastecimento aéreo, com 
a designação KC-390 Mil-
lennium. O C-390 Millen-
nium é um projeto conjun-
to desenvolvido pela FAB 
com a Embraer. O modelo 
de avião para transporte 
militar foi concebido para 
estabelecer novos padrões 
de eficiência e produti-
vidade na sua categoria, 
apresentando ao mesmo 
tempo o menor custo do 
ciclo de vida do mercado.
“O recebimento da tercei-
ra aeronave KC-390 é mo-
tivo de grande satisfação 
para o Comando da Aero-
náutica, pois será somado 
às missões para as quais 
as outras duas unidades já 
estão sendo empregadas. 
O maior exemplo disso 
é a utilização no trans-
porte aéreo logístico de 
insumos e equipamentos 

para combate e preven-
ção à COVID-19, dentro 
da Operação coordenada 
pelo Ministério da Defesa, 
o que demonstra o grande 
ganho para toda a socieda-
de brasileira”, afirmou o 
Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Antonio Carlos Mo-
retti Bermudez.
O modelo, que também já 
foi adquirido pelo Gover-
no de Portugal, é capaz de 
realizar diversas missões, 
incluindo apoio humani-
tário, evacuação médica, 
busca e salvamento, com-
bate a incêndios florestais 
e capacidades superiores 
de transporte e lançamento 
de carga e tropas, além de 
reabastecimento em voo.
“O C-390 tem sido empre-
gado com sucesso em mis-
sões humanitárias da FAB, 
de combate à COVID-19, 
demonstrando na prática 
o seu ganho operacional 
e a sua importância para 
o país”., concluiu Coman-
dante da Aeronáutica.
Equipado com dois moto-
res turbofan International 
Aero Engines V2500, avi-
ônicos de última geração, 
uma rampa traseira e um 
avançado sistema de mo-
vimentação de carga, o 
C-390 Millennium trans-
porta até 26 toneladas a 
uma velocidade máxima 
de 470 nós (870 km/h), 
com capacidade de operar 
em ambientes austeros, 

incluindo pistas não pavi-
mentadas ou danificadas. 
A aeronave pode transpor-
tar tropas (80 soldados ou 
66 paraquedistas), paletes, 
veículos blindados e. heli-
cópteros.
Atividades - Desde o fi-
nal de março deste ano, a 
Força Aérea Brasileira tem 
empregado duas aerona-
ves KC-390 Millennium 
em missões de transporte 
aéreo logístico movimen-
tando toneladas de su-
primentos essenciais ao 
combate à COVID-19 no 
Brasil.
Até meados de junho, o 
material de saúde trans-
portado incluiu uma am-
bulância, uma unidade ce-
lular de saúde, uma usina 
de oxigênio, mais de 130 
mil pares de luvas cirúrgi-
cas, 17 mil máscaras N95, 
4.080 pares de óculos, 
14.600 unidades de álcool 
em gel e 8.800 aventais, 
assim como material lo-
gístico e hospitalar.
Entre outros pontos desta-
cados pela FAB no uso do 
KC-390 Millennium, além 
da alta capacidade de car-
ga e do amplo espaço dis-
ponível no compartimento 
de carga, estão a velocida-
de da aeronave, capaz de 
realizar um deslocamento 
de 2.690 quilômetros, de 
São Paulo a Manaus, em 
menos de quatro horas, e 
o alto nível de disponibi-
lidade.
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Pré-venda do Nivus esgota
primeiro lote em sete minutos

São José dos Campos 
suspende validade

de concurso público

IMessage era porta para
hackers no IPhone

O mais novo modelo da 
Volkswagen do Brasil, o 
VW Nivus, chegou es-
tourando as vendas. O 
lote destinado à fase de 
pré-venda já está comple-
tamente esgotado, com-
provando que o modelo 
conquistou os brasileiros. 
O primeiro lote, exclusi-
vo para o site, esgotou em 
apenas sete minutos após 
a abertura dos pedidos. 
Foram 1.200 unidades no 
total.
“Essa é uma conquista 

A Prefeitura de São José 
dos Campos encaminhou à 
Câmara Municipal projeto 
que suspende os prazos 
de validade dos concursos 
públicos já homologados 
pela administração e por 
autarquias.
A suspensão é válida a par-
tir de 23 de março, quando 
foi publicado o decreto 
que reconheceu o estado 
de calamidade pública de-
corrente da pandemia do 
coronavírus. 
Os prazos voltam a correr 
após o término do período 

Uma das preocupações 
dos usuários da Apple é 
proteger seus aparelhos, 
já que eles geralmente têm 
preços salgados, o que faz 
crescer a busca por seguro 
para iPhone. Mas o perigo 
pode não ser apenas exter-
no, vindo de roubos e da-
nos físicos: é o que revela 
a equipe Zero Google, for-
mada por analistas de se-
gurança encarregados de 
encontrar vulnerabilidades 
em diferentes sistemas, 
que descobriu seis formas 
de invadir um aparelho 
Apple.
Os pesquisadores per-
ceberam que todas as 
portas para invasores 
vinham do aplicativo                                            
desenvolvido pela pró-
pria marca, o iMessage, 
programa exclusivo para 
iOS que utiliza a inter-
net para enviar e receber 
mensagens, fotos, vídeos 
e áudios, sem depender 
das funções limitadas do 
SMS, assim como seu ri-
val, o WhatsApp.
Um desses erros no sis-
tema era tão grave que a 
única maneira de se livrar 
da invasão era apagar  to-
dos os dados do aparelho. 
A outra brecha, de acordo 

ainda mais incrível por se 
tratar de um lançamento 
que ocorre nesse cenário 
de incertezas, feito total-
mente por meios digitais, 
e sem que ninguém, nem 
clientes ou jornalistas, di-
rigisse o carro. 
É uma prova de que acer-
tamos no produto, na es-
tratégia e no público. É 
motivo de orgulho e co-
memoração de todo o time 
Volkswagen!”, celebrou 
Pablo Di Si, presidente e 
CEO da Volkswagen para 

de calamidade pública.
O objetivo do projeto é 
beneficiar a todos os pro-
fissionais que prestaram 
os concursos e aguardam a 
convocação. 
Pelo Estatuto do Servidor, 
o prazo para validade de 
concursos em São José 
dos Campos é de um ano, 
prorrogável por mais um 
ano.
Concursos
A Prefeitura efetivou mais 
de 1.800 profissionais 
aprovados em concursos 
entre 2017 e 2020. O ba-

com o Zero Google, vinha 
de uma permissão automá-
tica do app para acessar e 
fazer cópia de arquivos do 
armazenamento interno do 
celular, sem o consenti-
mento do usuário.
As falhas foram divulga-
das e a Apple lançou em 
2019 uma nova atualiza-
ção com erros corrigidos, 
mas os especialistas afir-
mam ter encontrado um 
sétimo problema já na ver-
são mais nova do sistema 
operacional.  
Apesar desses pontos 
fracos, o  iOS - sistema 
operacional do iPhone - é 
conhecido por ser mais se-
guro do que seus concor-
rentes, o que é um dos mo-
tivos para a alta procura 
dos aparelhos da Apple. O 
sistema utiliza as sandbo-
xes, nas quais os aplicati-
vos da App Store são exe-
cutados quando baixados. 
Esse recurso se equipara 
aos populares antivírus e 
anti-spywares, o que pro-
tege o dispositivo de da-
nos no sistema.
“Isso - a fragilidade do 
sistema - é bastante inco-
mum. E, dada a reputação 
da equipe do Google Zero, 
vale a pena levar em con-

a América Latina.
Lembrando que para os 
clientes que não consegui-
ram adquirir o Nivus na 
pré-venda ainda é possí-
vel reservar o modelo em 
uma das concessionárias 
Volkswagen.
Saiba mais sobre o Nivus 
nas matérias abaixo:
Chegou o Nivus, o novo 
carro da nova Volkswagen
Nivus: um novo segmento 
do mercado
Novo modelo, novo de-
sign

lanço leva em conta 25 
concursos públicos reali-
zados em três anos. 
O último certame, com 
provas realizadas entre 
novembro e dezembro de 
2019, atraiu 17.917 candi-
datos para 44 vagas.
Outro concurso impor-
tante realizado no segun-
do semestre de 2019 foi 
para candidatos a Agente 
de Combate às Endemias 
(100 vagas) e Agente Co-
munitário de Saúde (100 
vagas distribuídas por re-
gião).

sideração”, diz o professor 
Alan Woodward, especia-
lista em segurança ciber-
nética da Universidade de 
Surrey, no Reino Unido.
O projeto Google Zero foi 
criado em julho de 2014 
e trabalha até hoje para 
identificar vulnerabilida-
des cibernéticas que esta-
vam passando despercebi-
das. A equipe já alertou a 
Microsoft, o Facebook e a 
Samsung, entre outras em-
presas, sobre problemas 
com seu código.
Como manter o iPhone 
mais seguro
A atualização do sistema 
em todos os aparelhos 
foi a recomendação de 
segurança divulgada em 
resposta às fragilidades 
identificadas. “Manter seu 
software atualizado é uma 
das coisas mais importan-
tes que você pode fazer 
para manter seu produto 
seguro”, informou a Apple 
em comunicado.
Na época, a versão mais 
nova do iOS era a 12.4. 
Atualmente, já é possível 
instalar em celulares, ta-
blets, relógios, televisores 
e computadores mais no-
vos da marca a atualização 
13.5.1.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


