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Bem Viver adota medidas de 
prevenção ao coronavírus

GCM Pinda reforça fiscalização 
para flagrar motoristas de fora 

que ocultam placa de caminhão

Campo Belo, em Pindamonhangaba,
tem quadra revitalizada

 Após reunião da Secre-
taria de Habitação da 
Prefeitura, os seis síndi-
cos do Empreendimento 
(condomínios Jacarandá, 
Cerejeira, Cedro, Pinus, 
Salgueiro e Mogno), ini-
ciaram as ações de inter-
dições das áreas externas 
de convivência, evitando o 
aumento da disseminação 

Após a modernização da 
cobrança no Pedágio Mu-
nicipal da Estrada do Ata-
názio (Moreira César) e o 
início da fiscalização ele-
trônica, motoristas de ve-
ículo pesado ainda insis-
tem em transitar pela via 
municipal. Para driblar a 
fiscalização eletrônica, al-
guns deles estão ocultando 
a placa de seus caminhões.
Atenta a essa infração gra-
ve, a Guarda Civil Metro-
politana de Pindamonhan-
gaba intensificou na última 
semana a fiscalização pre-
sencial e flagrou seis mo-
toristas de caminhões de 

do coronavírus no local, 
que já tem uma pessoa tes-
tada positivo.
Parquinhos, centro co-
munitário e quadras estão 
sendo interditadas com 
fita zebrada, para mais se-
gurança dos moradores. 
Também está sendo distri-
buídas máscaras e os sín-
dicos, unidos, estão con-

outras cidades praticando 
a irregularidade para fugir 
do pedágio da Via Dutra.
“Nossa preocupação sem-
pre foi a preservação das 
nossas vias e eliminar esse 
trânsito pesado de dentro 
da cidade. Por isso mo-
dernizamos o pedágio do 
Atanázio e implantamos 
na rua Suíça e Anel Viário 
os radares para multar es-
ses motoristas de fora. Po-
rém agora vamos priorizar 
a fiscalização presencial e 
levar esses infratores para 
a delegacia”, afirmou o se-
cretário de Segurança, José 
Sodário Viana. Segundo o 

tratando carro de som para 
passar no estacionamento 
dos condomínios, cons-
cientizando a população 
para o uso de máscaras e 
álcool em gel.
Neste sábado (20), a Secre-
taria de Habitação realiza-
rá a limpeza e desinfecção 
dos estacionamentos dos 6 
condomínios.

artigo 311 do Código Pe-
nal, é considerado crime o 
ato de adulterar ou remar-
car número ou qualquer 
sinal identificador de veí-
culo automotor, com pena 
de reclusão de três a seis 
anos e aplicação de mul-
ta. Conforme imagens do 
circuito de monitoramento 
do pedágio e do radar, as 
infrações vêm ocorrendo 
em todos os períodos (dia 
e noite), e por isso as ações 
de fiscalização realizadas 
pelos GCMs e agentes de 
trânsito estão acontecendo 
diuturnamente, até mesmo 
no período da madrugada.

Desta vez os moradores 
da região do Campo Belo 
comemoram o novo visu-
al e condições para suas 
práticas esportivas. A qua-
dra recebeu nova pintura, 
novas traves e a poda de 
árvores que estavam atra-
palhando a iluminação e 
danificando o alambrado.
Trata-se de uma ação dire-
ta dos servidores da Secre-
taria Municipal de Espor-
tes de Pindamonhangaba 
que vem dando nova cara 
para diversas quadras es-
portivas. 
Ao todo já oito espaços es-
portivos que foram revita-
lizados.
Também foram realizados 
os serviços de revitaliza-
ção na quadra do bairro 
das Campinas, Vila Rica, 
Campos Maia, Alto Ta-
baú, Maria Áurea, Quadra 

Coberta, Cruz Grande e a 
Praça do Quartel na região 
central.
“A equipe de manutenção 
da Semelp é formada por 
servidores públicos que 
abraçaram a causa e estão 
realizando um excelente 
trabalho, inclusive até a 
área da piscina do Cen-
tro Esportivo da Cidade 
Nova recebeu novo visual 
graças ao trabalho deles”, 
afirmou o secretário Antô-
nio Macedo.
Em breve a equipe irá re-
tornar à Praça do Quartel 
para finalizar a pintura do 
piso de outros dois espa-
ços de jogos.
Fazem parte desta equi-
pe os funcionários; Adil-
son Costa, Davi Moreira, 
Adalto Oliveira, Aderbal 
Marcelino “Pardal”, Luis 
Carlos Pereira e Carlos 

Roberto “Carlão, bem 
como os servidores José 
Maria, Andrézinho, Luis 
Carlos da Silva Ramos 
“Gu” e Acácio que em 
determinadas ocasiões 
também integraram essa 
equipe.
A ideia da Secretaria de 
Esportes é levar esse tra-
balho para todas as outras 
quadras de Pinda e Morei-
ra César.
“Construir um equipamen-
to público é fácil. Mantê-lo 
conservado e funcionando 
bem é o segredo de uma 
boa gestão. Quero parabe-
nizar esse trabalho e pedir 
para a população que pre-
serve esses espaços sem-
pre limpos, fazendo bom 
uso deles para o seu lazer 
logo após passar essa pan-
demia”, finalizou o prefei-
to Isael Domingues.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

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 19/06/2020
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

Fabrício Queiroz é
preso em Atibaia

Fabrício Queiroz, ex-as-
sessor e ex-motorista do 
então deputado e atual 
senador Flávio Bolsona-
ro (Republicanos-RJ), foi 
preso em Atibaia, interior 
de São Paulo, às 6h da 
manhã, nesta quinta-fei-
ra (18). Queiroz foi preso 
quando estava no imóvel 
de Frederick Wassef, ad-
vogado da família Bolso-
naro. Queiroz é investi-
gado por participação em 
esquema de “rachadinha” 
e lavagem de dinheiro. 
Segundo informações di-
vulgadas da investigação, 
funcionários de Flávio - na 
época em que ainda era de-
putado estadual do Rio de 
Janeiro - eram coagidos a 
devolver parte do salário, 
e o dinheiro era lavado em 
uma loja de chocolates e 
em investimentos em imó-
veis. Osvaldo Nico Gon-
çalves, delegado da Polí-
cia Civil de São Paulo, que 
participou da prisão, disse 
que os policiais não sa-
biam quem estavam indo 

prender durante a busca. 
Essa medida foi tomada 
para evitar possíveis va-
zamentos de informações. 
Em entrevista à CNN, ele 
ainda afirmou que “Não 
demos ciência para os po-
liciais para não haver ne-
nhum tipo de vazamento, 
nada. Ontem fomos conta-
tados pelo delegado geral 
que recebeu a missão do 
Ministério Público [do Rio 
de Janeiro], e nós cumpri-
mos com êxito. A gente fez 
um briefing hoje por volta 
de 4 horas na nossa sede e 
seguimos pro local junto 
com os promotores públi-
cos”, explicou o delegado. 
O mandado de prisão pelo 
qual Fabrício Queiroz foi 
capturado refere-se a uma 
prisão preventiva determi-
nada pela Justiça do Rio 
de Janeiro, parte da Ope-
ração Anjo, coordenada 
pelo Ministério Público 
do Rio de Janeiro. Ele não 
ofereceu resitência duran-
te sua prisão, mas alegou 
estar muito doente. Foi en-

caminhado para o Instituto 
Médico Legal na capital, 
São Paulo, e por vota das 
10h da manhã foi dirigi-
do ao Rio de Janeiro onde 
aguarda determinações da 
justiça. 
Para o senador Flavio Bol-
sonaro, toda a investiga-
ção se trata de um ataque 
contra seu pai , o presiden-
te Jair Bolsonaro. Nas re-
des sociais ele se posicio-
nou dizendo “Mais uma 
peça foi movimentada no 
tabuleiro para atacar Bol-
sonaro.” 
Entretanto, ainda não hou-
ve denúncia, por essa ra-
zão é que se trata de uma 
prisão preventiva - sem 
prazo de encerramento. O 
que se suspeita é da inter-
ferência de Queiroz nas 
investigações. Sua esposa, 
Marcia Aguiar, ex-asses-
sora de Flávio, também 
tem mandado de prisão 
decretado, porém, não foi 
encontrada até o momento 
e, por isso, é considerada 
foragida.
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Com apoio da EDP, projeto que integra 
professores, alunos e sociedade

aumenta em 500% a produção
de equipamentos de proteção

Comgás segue com obras para 
expandir fornecimento de gás

encanado em Pindamonhangaba

A pandemia do coronaví-
rus segue exigindo bastan-
te da rede de saúde, que 
precisa ser abastecida por 
equipamentos de proteção 
individual. Para auxiliar 
nessa tarefa, professo-
res e alunos da EEL/USP 
(Escola de Engenharia de 
Lorena), Unifatea (Cen-
tro Universitário Teresa 
D’Ávila), e Faculdade 
Serra Dourada, vêm de-
senvolvendo equipamen-
tos de proteção, como por 
exemplo máscaras para os 
agentes de saúde em im-
pressoras 3D, máquinas 
de corte a laser, e artesa-
nais. A boa ação recebeu 
um estímulo graças a do-
ação da EDP, distribuido-
ra de energia elétrica, por 
meio do Instituto EDP, que 
permitirá o crescimento 
de 500% na produção, 
passando de 2.000 para 
10.000 máscaras.
Chamada de Smart Socie-
ty Living Lab, a iniciativa 
foi uma das escolhidas no 
edital EDP Solidária - Co-
vid-19, idealizado pelo 
Instituto EDP, que doou 
cerca de R$ 2,5 milhões a 
projetos de enfrentamen-
to à pandemia. O recurso 
doado pela EDP ao Smart 
Society (R$ 50.000,00) 
será investido na compra 
de novas impressoras 3D, 
máquina de corte a laser, 
máquina de costura, den-
tre outros insumos, contri-

Os serviços envolvem a 
implantação de aproxima-
damente 71 quilômetros 
de tubulações, benefician-
do os bairros Parque Ypê, 
Jardim Santa Luzia, São 
Benedito, Jardim Rosely, 
Mantiqueira, Maria Áurea 
e Jardim Imperial, além 
dos Residenciais São Se-
bastião, Vila Prado e Ouro 
Verde.
Desde outubro do ano 
passado, a companhia já 
instalou mais de 46 qui-
lômetros de rede nos bair-
ros Cidade Nova, Jardim 
Eloyna, Jardim Residen-
cial Dr. Lessa, Loteamen-
to Eduardo da Silva Neto, 
Residencial Campos Maia 
e Chácara Galega.
A previsão é de que as obras 
sejam finalizadas até o fim 
de 2021. Os processos de 
construção e ampliação de 
rede da Comgás são feitos 
com a utilização de méto-
dos não destrutivos. Desta 
forma, para implantar tu-
bulações subterrâneas de 
gás natural encanado, não 
há necessidade de realizar 
grandes buracos em toda a 
extensão das ruas por onde 
vão passar as redes de 
distribuição. São abertas 
pequenas valas em duas 

buindo para o aumento da 
produção de protetores fa-
ciais, máscaras de tecido, 
e outros acessórios que es-
tão sendo aprimorados em 
pesquisa de professores e 
alunos. Os itens serão do-
ados para hospitais e uni-
dades de saúde de Lorena 
e cidades próximas, como 
a Santa Casa de Lorena, o 
Hospital de Roseira, além 
de outras organizações pú-
blicas da região.
O projeto, iniciado na uni-
versidade, recebe a cola-
boração de alunos, pro-
fessores e funcionários de 
cada instituição, todos vo-
luntários. A matéria prima 
e os equipamentos para 
produção dos primeiros 
produtos vieram das fa-
culdades que iriam utilizar 
nas aulas, mas com a pa-
ralização do ensino foram 
disponibilizadas para a 
confecção. Houve também 
doações da sociedade que 
se mobilizou a ajudar. Atu-
almente o Smart Society 
Living Lab recebe doa-
ções de outras entidades 
para adquirir o material 
para produção, e pretende 
continuar com o apoio de 
todos para posteriormente 
buscar novas demandas da 
sociedade que precisem de 
apoio.
 “Sabemos das necessida-
des pela qual passa a rede 
de saúde em nosso país. 
Por isso, no edital EDP 

extremidades, pelas quais 
passam as ferramentas de 
perfuração, com o menor 
impacto possível.
A cada etapa, as valas 
abertas são fechadas pro-
visoriamente quando o 
trabalho não é concluído, 
com o objetivo de não 
prejudicar o fluxo de pe-
destres e veículos. Após 
a conclusão dos serviços, 
é realizada a recomposi-
ção definitiva dentro do 
padrão da calçada ou via 
preexistente. Todas as in-
tervenções são discutidas 
e avaliadas com a Secre-
taria de Obras, respeitando 
as interferências e os in-
vestimentos de melhorias 
realizados pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba.
Benefícios do gás natural 
encanado. O gás natural 
permite diversas utilidades 
para residências, comér-
cios e indústrias, como fo-
gão, fritadeira a gás, piso 
aquecido, lareira, tocheiro, 
aquecimento de piscina, 
climatização de ambientes 
e secadora de roupas, além 
da geração de energia com 
uso de geradores a gás.
O uso desse insumo ener-
gético proporciona inú-
meros benefícios: for-

Solidária priorizamos ini-
ciativas que atuassem nes-
sa área. Esse projeto é de 
fundamental importância 
por contribuir com o abas-
tecimento das unidades 
com equipamentos de pro-
teção nas regiões de atua-
ção da EDP. Ficamos feli-
zes por cooperar e permitir 
o aumento significativo na 
produção e por colaborar 
com o desenvolvimento 
de novas competências 
de alunos e educadores”, 
destaca Paulo Ramicelli, 
assessor da diretoria do 
Instituto EDP. 
“Trabalhar com os alunos 
nesta ação supera qualquer 
aprendizagem de sala de 
aula. Com o projeto, atin-
gimos problemas reais, 
discussões práticas, em in-
teração com a sociedade. 
Esse tipo de aprendizagem 
é capaz de desenvolver 
competências e habilida-
des que formam o bom 
profissional. O apoio da 
EDP é fundamental, pois 
com ele podemos adquirir 
equipamentos que antes 
eram por nós desejados, 
mas não tínhamos recur-
sos suficientes. Com estes, 
além de aumentarmos nos-
sa produtividade, também 
estarão à disposição em 
novas pesquisas e novas 
ações de apoio”, destaca 
Eduardo Ferro dos Santos, 
Professor da USP e ideali-
zador do Projeto

necimento contínuo e 
ininterrupto; mais segu-
rança - por ser mais leve 
que o ar, o gás natural dis-
sipa-se com mais facilida-
de em caso de vazamento 
e não requer estocagem; 
pagamento de acordo com 
o consumo; e melhoria da 
mobilidade urbana - por 
dispensar o uso de cami-
nhões para entrega - e do 
meio ambiente, por emitir 
menos poluentes na at-
mosfera.
Sobre a Comgás
A Comgás possui mais de 
17 mil quilômetros de rede 
de distribuição de gás na-
tural encanado em 90 mu-
nicípios, abastecendo os 
segmentos industrial, co-
mercial, residencial e au-
tomotivo, além de viabili-
zar projetos de cogeração 
e disponibilizar gás para 
usinas de termogeração.
Com fornecimento ininter-
rupto e atendimento 24h, 
a companhia atende mais 
de 2 milhões de clientes 
em sua área de concessão 
no Estado de São Paulo: a 
Região Metropolitana de 
São Paulo, a Região Ad-
ministrativa de Campinas, 
a Baixada Santista e o Vale 
do Paraíba.
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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


