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A Gazeta dos Municípios
Polícia Ambiental detém criminosos 

por maus tratos a animais e
porte de arma ilegal em Lorena

Reparação do Nivus é a mais barata no 
mercado entre os SUVs compactos

Senac abre inscrições 
para o Ensino Médio

Técnico em Informática

Prefeitura de Pinda fecha 
cemitério no dia dos pais

Polícia Ambiental em 
Lorena resgatou animais 
domésticos em situação 
de maus-tratos. Na ocor-
rência, quatro pessoas fo-
ram presas e armas foram 
apreendidas, além de mu-
nições. A ação aconteceu 
no final de terça-feira (4), 
no bairro bairro Três Bar-
ras, em Lorena.
Depois de receber uma 
denúncia de maus-tratos 
aos animais, uma equipe 
da polícia foi até o local e 
encontrou animais domés-
ticos em situação extrema-
mente precária. Alguns es-
tavam mortos, servindo de 
alimento para outros que 
agonizavam, sem alimen-

Totalmente desenvolvido 
na América Latina e com 
foco no consumidor local, 
o Nivus obteve nota 16 
no Ranking CAR Group, 
ficando à frente de Jeep 
Renegade, Chery Tiggo 
2, Ford Ecosport, Renault 
Duster e Peugeot 2008. 
Você pode acessar a ava-
lição completa clicando 
aqui.
É importante destacar que 
este ranking é utilizado 
pelas seguradoras como 
base para calcular, a partir 
de comparações com de-

As unidades do Senac São 
José dos Campos e Pin-
damonhangaba vão abrir 
as inscrições para Ensino 
Médio Técnico em Infor-
mática apartir de 19 de 
agosto. O início das aulas 
está previsto para janeiro 
de 2021.
O curso visa à formação 
integral e proporciona que 
os estudantes concluam o 
ensino médio já com uma 
profissão e preparados 
para o ENEM e demais 
exames de admissão das 
universidades brasileiras. 
Para o ano letivo 2021, se-
rão disponibilizadas duas 
turmas em cada cidade, 
com 40 vagas cada, entre 
bolsistas e pagantes.  
Antes mesmo de concluir 
sua formação, o aluno 
poderá fazer um estágio 
profissional enquanto es-
tiver vinculado ao curso, 
acelerando as chances de 

Como medida de conten-
ção da disseminação da 
Covid-19, a prefeitura de 
Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta quarta-feira 
(5), que vai fechar o Cemi-
tério Municipal no domin-

tação. Todos os animais 
foram encaminhados para 
receber cuidados no Insti-
tuto de Manejo da Biodi-
versidade (IMBIO).
Durante a condução da 
ocorrência ao distrito 
policial, dois veículos                      
foram abordados pelos po-
liciais.
No primeiro foi encontra-
do um revólver e muni-
ções. Já no segundo, uma 
espingarda e munições, 
além de dois cães que se-
riam utilizados para caça 
contra animais silvestres, 
conforme cofessou dos 
abordados.
Ao todo, quatro pessoas 
foram presas, duas armas 

mais veículos semelhan-
tes, os valores de prêmio e 
franquia.
“No caso específico do 
Nivus, este resultado 
exalta ainda mais o seu 
excelente custo-benefí-
cio, característica desta-
cada pela imprensa espe-
cializada, e evidencia o 
trabalho de alta qualida-
de realizado pela nossa                                        
engenharia para que seja 
um veículo extremamente 
robusto”, explica Daniel 
Morroni, Diretor de Pós-
-Venda da Volkswagen do 

conquistar um emprego e 
uma bom desempenho no 
mercado de trabalho. 
Para Ana Cláudia Galhar-
do Palma, gerente do Se-
nac São José dos Campos, 
o curso é favorecido pela 
vocação tecnológica do 
Vale do Paraíba. “A área 
de tecnologia da infor-
mação é o setor que mais 
apresenta oportunidades 
de trabalho e inovação, 
mas sobram vagas por 
ausência de profissionais 
especializados. Nós esta-
mos disponibilizando uma 
oportunidade para os jo-
vens concluírem o ensino 
médio com uma profissão 
e um projeto de vida”, afir-
ma.
Como participar
As inscrições podem ser 
realizadas no site do Se-
nac, a partir de 19 de agos-
to, às 12 horas. 
Os jovens que estão em 

go (9), dia dos pais.
A medida já havia sido 
adotada no dia das mães, 
em maio, data na qual o 
cemitério tem grande mo-
vimentação e, consequen-
temente, aglomerações.

e trinta e uma munições 
apreendidas. O proprietá-
rio do local, onde foram 
encontrados os animais, 
vai responder pelo crime 
de maus-tratos e foi mul-
tado em 60mil reais pela 
polícia ambiental.
Uma das duas pessoas 
abordadas no primeiro ve-
ículo, que já tem passagem 
pela polícia, vai responder 
por porte ilegal de arma de 
fogo e permanece presa; a 
outra, foi liberada. Já a du-
pla do segundo veículo foi 
liberada após pagar fiança 
de 1200 reais e vai respon-
der em liberdade, além de 
pagar multa no valor de 
1000 reais.

Brasil.
Os números impressionam
Segundo o estudo do Ces-
vi Brasil, o custo total da 
reparação traseira do Ni-
vus ficou 86% menor que 
a média da categoria, en-
quanto o valor do reparo 
da área frontal foi 53% in-
ferior à média dos SUVs. 
A cesta básica de peças, 
formada por aquelas que 
mais são afetadas em ba-
tidas de trânsito, teve um 
custo 28% menor que a 
média de seus concorren-
tes.

fase de ingressar no en-
sino médio e seus fami-
liares, interessados em 
conhecer mais sobre o 
Ensino Médio Técnico em 
Informática, podem agen-
dar reuniões virtuais com 
a coordenação, durante o 
período de isolamento, e 
conhecer detalhes do pro-
grama do curso. 
O agendamento é feito pe-
los e-mails sjcampos@sp.
senac.br e pindamonhan-
gaba@sp.senac.br. 
Para se candidatar a uma 
vaga gratuita também para 
o Ensino Médio Técnico, o 
interessado deve ter renda 
familiar per capita de até 
dois salários mínimos fe-
derais. Alunos matricula-
dos no Senac podem soli-
citar uma bolsa de estudos 
desde que o pedido não 
seja para um curso igual 
ou no mesmo período da 
turma em andamento.

Nesta atual ocasião, a res-
trição também vale para 
o sábado (8), portanto, 
ele ficará fechado duran-
te todo o final de semana, 
funcionando apenas para 
sepultamentos.
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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.

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 07/08/2020
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

Instituto CCR inaugura
ponto fixo para atendimento 

médico e odontológico

O Instituto CCR e a CCR 
NovaDutra vão inaugurar 
amanhã, quarta-feira (5), 
Dia Nacional da Saúde, 
o ponto fixo do Programa 
Estrada para a Saúde, no 
Posto Arco-Íris, no km 82 
da pista sentido Rio de Ja-
neiro da via Dutra, em Ro-
seira (SP). A inauguração 
do novo espaço vai pos-
sibilitar que o profissional 
do volante tenha à dispo-
sição atendimento médico 
e odontológico gratuito na 
via Dutra. Para Carla For-

nasaro, Diretora-presiden-
te da CCR NovaDutra, “é 
extremamente importante 
oferecermos esses servi-
ços aos caminhoneiros, 
que encontram dificulda-
des em agendar atendi-
mentos de saúde, devido 
a sua rotina de trabalho. A 
oferta desses serviços no 
Programa Estrada para a 
Saúde, na via Dutra, refor-
ça o nosso compromisso 
com o bem-estar e a quali-
dade de vida dos profissio-
nais do volante”, declarou. 

No espaço odontológi-
co, que já funciona des-
de 2008, o caminhoneiro 
possui atendimento com 
acompanhamento, aplica-
ção de flúor, restauração, 
raspagem de tártaro e ex-
trações simples. A partir 
desta semana, o ponto fixo 
vai contar com atendimen-
tos médico e clínico, com 
a realização de exames 
rápidos como aferição da 
pressão arterial, teste de 
glicemia e eletrocardio-
grama.
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Prefeito de Pindamonhangaba 
vence a Covid-19

Consulta do sorteio da 
Nota Fiscal Paulista de 

agosto já está disponível

Embraer anuncia o
Phenom 300MED

Volkswagen do Brasil constrói 
protótipos para a Skoda

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domin-
gues (53), teve alta hos-
pitalar do Instituto do 
Coração do Hospital das 
Clínicas da FMUSP (In-
Cor), no início da tarde 
desta terça-feira (4). Ele 
testou positivo para Co-

Os usuários cadastrados 
no programa Nota Fiscal 
Paulista ja podem consul-
tar os bilhetes eletrônicos 
com que concorrerão ao 
sorteio do mês de agosto.
Nesta 141ª edição, o valor 
total de prêmio é de R$ 6,7 
milhões distribuídos em 
655 prêmios, sendo um 
deles com o valor de R$ 1 
milhão para pessoa física. 
O resultado será divulgado 
no próximo dia 14.
Para esta edição do sor-
teio, estão participando 

A Embraer anunciou, nes-
ta terça-feira (4), o Phe-
nom 300MED, solução 
de transporte aeromédico 
(MEDEVAC) exclusiva 
para aeronaves da série 
Phenom 300, disponível 
também para modifica-
ções de jatos em operação, 
por meio de uma parceria 
com a Umlaut e a Aeroli-
te. Essa parceria está de-
senvolvendo em conjunto 
um novo certificado su-
plementar de tipo (CTS) 
utilizando equipamentos 
aeromédicos da Aerolite.
“Estamos honrados que 
a Embraer e a umlaut te-
nham escolhido os inova-
dores equipamentos aero-
médicos da Aerolite para 
o novo Phenom 300MED. 
Desde o fornecimento 
das mais modernas solu-
ções de interior EMS até 
o suporte e o treinamento 

A área de protótipos da 
Volkswagen do Brasil 
concluiu, este ano, o pro-
jeto da construção de ve-
ículos de testes para uma 
das marcas do grupo, a 
Skoda. 
O propósito da colabora-
ção foi o desenvolvimento 
de modelos para a comer-
cialização exclusiva em 
mercados no exterior.
“O projeto foi um sucesso 
e serve de exemplo para o 
futuro, como um padrão 
de operações entre todas 
as marcas do grupo VW”, 
destaca David Vanek, ge-
rente de Protótipos Skoda.
No total, foram construí-
dos veículos, carrocerias 
e plataformas, em grande 
parte com direção Right 

vid-19 no dia 17 de julho 
e estava internado ha 14 
dias.
Com quadro clínico em 
recuperação, sem sinais 
laboratoriais de inflama-
ção, com as funções res-
piratórias restabelecidas e 
totalmente independentes 

7.570.210 consumido-
res cadastrados, sendo 
7.566.580 pessoas físi-
cas e 3.630 condomínios, 
gerando 54.830.776 bi-
lhetes eletrônicos. Já as 
2.639 entidades sem fins 
lucrativos que receberam 
doações de notas fiscais 
estão participando com 
5.870.770 bilhetes eletrô-
nicos e vão concorrer a 55 
prêmios que totalizam R$ 
1 milhão.
Como participar
Para participar dos sor-

específicos do cliente, a 
Aerolite está posicionada 
de maneira exclusiva para 
ajudar a fornecer a solução 
mais avançada de trans-
porte aeromédico.”, disse 
Ronald Hengartner, CEO 
da Aerolite.
O Phenom 300MED, que 
já está disponível para 
configurações, representa 
bem o moderno e versátil 
portfólio de produtos da 
Embraer, bem como a in-
tenção da empresa de ofe-
recer a melhor experiên-
cia em aviação executiva, 
agora incluindo o segmen-
to de transporte aeromédi-
co. Com altitude máxima 
de 6.600 pés, passageiros 
e tripulação desfrutam de 
mais oxigênio na cabine. 
Esse recurso equivale a 
uma experiência de voo 
mais saudável, essencial 
para a equipe médica e o 

Hand Drive (Direção do 
Lado Direito), e montados 
em sinergia com o pro-
cesso produtivo. Entre as 
ações criadas pelo time, 
com foco em reduzir o 
tempo e os custos, foi re-
alizar a produção exclusi-
vamente na planta de São 
José dos Pinhais/SP.
Realidade Aumentada 
Ao longo da construção 
dos veículos, a área de En-
genharia de Protótipos fez 
uso de equipamentos de 
realidade aumentada, que 
torna os processos cada 
vez mais eficientes.
“Todos os envolvidos nes-
se projeto estiveram com-
prometidos em manter o 
cronograma de construção 
e exportação dos veículos, 

de suporte de oxigênio, o 
Prof. Dr. Carlos Carvalho 
deu alta ao prefeito.
Por recomendação de seu 
médico, ele segue agora 
em resguardo domiciliar 
por cerca de uma semana, 
para recuperação plena de 
sua saúde.

teios, o consumidor que 
pede a Nota Fiscal Paulis-
ta deve se cadastrar no site 
do programa e aderir ao 
regulamento. 
As adesões vão até o dia 
25 de cada mês e permi-
tem a participação já no 
mês seguinte.
Uma vez feito o processo, 
não é preciso repetí-lo, já 
que a inclusão nos sorteios 
seguintes é automática. 
Cada R$ 100 em compras 
dá direito a um bilhete ele-
trônico para concorrer.

atendimento ao paciente.
“A plataforma Phenom 
300, o jato leve mais bem-
-sucedido do mundo, com 
tecnologia, conforto e de-
sempenho incomparáveis, 
está posicionada de manei-
ra única para as operações 
de transporte aeromédi-
co”, disse Michael Amal-
fitano, Presidente?&?CEO 
da Embraer?Aviação Exe-
cutiva. 
Outra grande diferença 
do Phenom 300MED é a 
integração do equipamen-
to médico da Aerolite. A 
empresa é líder global no 
que diz respeito a proje-
to, engenharia, produção 
e instalação de interiores 
de transporte aeromédico. 
Com mais de 500 interio-
res do tipo entregues, a 
empresa oferece a combi-
nação ideal de equipamen-
tos para a missão.

mesmo com as dificul-
dades enfrentadas com a 
pandemia do novo corana-
vírus.”, afirma Francis Ai-
res, gerente da Engenharia 
de Protótipos da Volkwa-
gen Brasil.
Com a aplicação dessa tec-
nologia, foi possível a ve-
rificação de 100% das car-
rocerias, garantindo que 
as correções fossem feitas 
de forma rápida e, assim, 
possibilitando um trabalho 
com maior precisão e alto 
nível de qualidade. Cada 
vez mais, o uso de novas 
tecnologias possibilitam a 
redução do tempo, custo 
dos projetos e ainda per-
mitem uma maior integra-
ção e motivação de toda 
equipe.
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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


