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A Gazeta dos Municípios

Imagem do dia: Cometa
NEOWISE sobre o Falcon 9

Polícia Ambiental apreende
dez armas e um Quati “abatido”

em Santo Antônio do Pinhal

Coronavírus: 12.339 casos d
Covid-19 no Vale do Paraíba,

Litoral Norte e Serra da Mantiqueira

A sonda ANASIS-II na 
vertical no Complexo de 
Lançamento 40 da Es-
tação da Força Aérea de 
Cabo Canaveral. Acima o 
C/2020 F3 (NEOWISE), 

Depois de receberem de-
núncia de caça ilegal com 
emprego de arma de fogo, 
três patrulhas da Polícia 
Ambiental foram até o 
bairro para fiscalizar.
Dez armas foram encon-
tradas em duas proprieda-
des vizinhas - seis de fogo 
e quatro de pressão-, muni-
ções, material para recarga 
de cartuchos, apetrechos 

Nesta segunda-feira (20), 
o Vale do Paraíba somou 
12.339 casos de Covid-19 
desde o início da pande-
mia. Das confirmações 
totais, 439 pessoas já mor-
reram e 8.376 estão plena-
mente curadas.

ou Cometa NEOWISE, 
um cometa retrógrado de 
longo período descoberto 
em 27 de março de 2020 
pelo telescópio espacial 
NEOWISE como um ob-

de caça e aves mantidas 
em cativeiro sem autoriza-
ção ambiental, além de um 
Quati - mamífero da fauna 
silvestre - e partes de um 
jacaré, abatidos pelos ca-
çadores.
O homem encontrado no 
local foi conduzido ao 
distrito policial da cidade, 
vai responder por posse ir-
regular de arma de fogo e 

Brasil
Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronaví-
rus, até o momento, é de 
2.118.646. Dessas, 80.120 
pessoas já faleceram. Ou-
tras 629.324 estão se re-

jeto de 17ª magnitude.
A partir do dia 31 de mar-
ço alguns observatórios si-
tuado na superfície da Ter-
ra passaram a acompanhar 
o cometa.

crime ambiental e liberado 
após pagamento de fiança 
de R$1.050 mil. O outro, 
vizinho, não foi encontra-
do pelos policiais.
Pela Polícia Ambiental 
eles foram multados em 
R$2.000 mil. As aves, um 
trinca-ferro e um pássaro 
preto, foram destinadas ao 
órgão competente da re-
gião.

cuperando da doença. E 
ainda há 1.409.202 que es-
tão recuperadas. A taxa de 
letalidade permanece em 
3,8%. Confira nas imagens 
abaixo os dados completos 
do boletim epidemiológi-
co de hoje.



página 2 A GAzetA dos Municípios 21 de Julho de 2020

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 171, Termo nº 7210
Faço saber que pretendem se casar MARCELO DINIZ e ENEDINA MARTA DA CONCEIÇÃO, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascido a 17 de agosto de 1978, de estado civil solteiro, de profissão soldador, residente e domiciliado na Rua Benedito 
Rodrigues Alves, nº 58, Padre Eterno, filho de JOÃO CANDIDO DINIZ, de 81 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na 
data de 24 de junho de 1939 e de FERMINA COSTA DINIZ, de 76 anos, natural de Paraibuna/SP, nascida na data de 15 de 
março de 1944, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida o a 30 de 
outubro de 1978, de estado civil solteira, de profissão coordenadora administrativo, residente e domiciliada na Rua Benedito 
Rodrigues Alves, nº 58, Padre Eterno, filha de MARIO DA GRAÇA DA CONCEIÇÃO, falecido e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA CONCEIÇÃO, de 71 anos, natural de Santa Isabel do Rio Preto/MG, nascida na data de 01 de outubro de 1948, 
residente e domiciliada 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.
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PM morre em acidente
de trânsito em

São Luiz do Paraitinga

Vítima de cárcere doméstico 
é libertada pela PM em
São José dos Campos

Suzano, P&G e WWF firmam aliança 
em projeto de planejamento para

restauração da Mata Atlântica

Ainda no domingo (19), 
o policial militar, Sérgio 
Adriano Linhares dos San-
tos, estava transitando pela 
Rodovia Oswaldo Cruz, 
km 78, em São Luiz do 
Paraitinga, sentido Ubatu-
ba, quando caiu. Um Pa-

Nessa segunda-feira (20), 
policiais militares da 2ª 
Cia do 46º BPM/I foram 
acionados via COPOM 
para prestar atendimento a 
ocorrência de cárcere pri-
vado pelo Bairro Palmei-
ras de São José, zona sul 
de São José dos Campos. 
No local, foi constatada 
a vítima trancada em seu 
apartamento demonstran-

A Suzano anunciou a for-
malização de uma parceria 
com a empresa Procter & 
Gamble e a organização 
não-governamental WW-
F-Brasil para o planeja-
mento conjunto da restau-
ração da Mata Atlântica 
no Espírito Santo. A ini-
ciativa, alinhada a outros 
projetos de recuperação de 
mata nativa implementa-
dos pela Suzano, faz parte 
do compromisso divulga-
do hoje pela P&G de ter 
todas as operações neutras 
em carbono ao longo desta 
década.
O projeto tem como ob-
jetivo garantir a proteção 
e recuperação da Mata 
Atlântica a partir de um 
movimento que engloba 
aspectos sociais, ambien-
tais e de desenvolvimento 
sustentável. As ações no 
Espírito Santo serão lide-
radas pelo WWF-Brasil e 
contarão com o apoio e a 
expertise da Suzano na ge-
ração de renda para comu-
nidades locais.
A recuperação da pai-
sagem florestal na Mata 
Atlântica trará benefícios 
para a biodiversidade e a 
população da região, além 
de contribuir para a segu-
rança hídrica e a captura 
de carbono a partir das 
áreas preservadas e recu-
peradas. “Essa aliança re-
presenta o olhar de futuro 
comum que une a Suzano, 
P&G e o WWF em torno 
do desenvolvimento sus-
tentável. A recuperação da 
Mata Atlântica tem impor-
tantes impactos ambientais 
e sociais positivos para a 
região e está alinhada com 
as nossas metas de longo 
prazo, que visam mitigar 
os efeitos causadores das 

jero (Mitsubishi) vinha no 
sentido oposto e não con-
seguiu frear, nem desviar a 
tempo, e acabou passando 
por cima do motociclista. 
Ele teve óbito constata-
do no local pelo médico 
SAMU, Dr Raul Salazar. 

do muito nervosismo e pe-
dindo por socorro.
A vítima informou o tele-
fone do agressor, que é seu 
marido, para que a equipe 
da PM tentasse contato 
com ele conciliando a li-
bertação dela. Os policiais 
militares conseguiram 
fazer contato, porém o 
agressor declarou que não 
iria abrir a porta e que sua 

mudanças climáticas e 
contribuir para maior de-
senvolvimento social das 
comunidades regionais”, 
afirma Walter Schalka, 
presidente da Suzano.
O projeto também prevê o 
desenvolvimento de uma 
metodologia de monitora-
mento e avaliação de im-
pactos na região, uma vez 
que as atividades de res-
tauração sejam implemen-
tadas, sob a coordenação 
do WWF-Brasil. A organi-
zação não-governamental 
já mantém atividades de 
conservação e restauração 
na Mata Atlântica, além 
de ações na Amazônia, no 
Cerrado, no Pantanal e em 
ecossistemas marinhos na 
costa brasileira.
“O papel das empresas e 
marcas tem se mostrado 
cada vez mais relevan-
te para contribuir com o 
meio ambiente, não ape-
nas como forma de redu-
zir impactos, mas também 
em unir esforços com a 
sociedade, entendendo as 
necessidades das comuni-
dades e as formas de co-
laboração. Esse anúncio 
reforça o compromisso 
da P&G para apresentar 
soluções climáticas efi-
cientes e ao escolher um 
projeto no Brasil também 
fortalece a importância do 
país não apenas na estraté-
gia da companhia, mas na 
contribuição com o meio 
ambiente”, afirma Juliana 
Azevedo, presidente da 
P&G Brasil.
A Suzano possui entre 
suas metas de longo pra-
zo contribuir diretamente 
para que 200 mil pesso-
as instaladas nas regiões 
onde atua saiam da linha 
da pobreza e remover mais 

O condutor da motocicle-
ta foi identificado como 
Policial Militar, sendo 3º 
Sgt PM Reformado, tendo 
como sua última unidade o 
5ºBpm/i. O militar encon-
trava-se em trajes civis e 
desarmado.

esposa deveria realmente 
ficar trancada.
Não restando alternativa, 
com o apoio do CGP II, a 
equipe arrombou a porta 
libertando a vítima do cár-
cere. A vítima foi encami-
nhada à delegacia da mu-
lher, onde o delegado de 
plantão tomou ciência dos 
fatos e elaborou boletim 
de violência doméstica.

40 milhões de toneladas 
de carbono da atmosfera 
até 2030, tornando-se uma 
companhia ainda mais cli-
mate positive ao longo da 
década.
Além da iniciativa anun-
ciada hoje para o Espírito 
Santo, a Suzano mantém 
ações em mais de 200 lo-
calidades apoiadas com 
projetos sociais e possui 
um total de cerca de 900 
mil hectares de áreas des-
tinadas a conservação, 
além de aproximadamente 
32 mil hectares em proces-
so de restauração.
Entre outras iniciativas, a 
companhia também man-
tém o projeto Nascentes do 
Mucuri, que busca preser-
var a bacia do rio Mucuri a 
partir da proteção das nas-
centes e do curso do rio e 
do fortalecimento da agri-
cultura familiar entre os 
estados de Minas Gerais e 
Bahia. O projeto já resul-
tou no plantio de mais de 
50 mil mudas e contribui 
neste momento para a re-
cuperação de mais de 500 
nascentes do rio.
“Para atingir a meta, es-
tabelecida pelo Pacto 
pela Restauração da Mata 
Atlântica, de restaurar 15 
milhões de hectares até 
2050 no bioma, todos de-
vem trabalhar juntos na 
criação, planejamento e 
implementação de proje-
tos e iniciativas que am-
pliem a escala da restau-
ração. A restauração em 
paisagens florestais é boa 
para o meio ambiente, para 
a economia e a sociedade e 
não pode ficar de fora do 
planejamento de empresas 
e governos”, diz o analista 
de conservação do WWF-
-Brasil Daniel Venturi.
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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


