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A Gazeta dos Municípios

Corpo de Bombeiros
realiza reunião de

integração e alinhamento

The Weeknd anuncia disco 
com seus maiores hits

Air Peace recebe o primeiro 
E2 do continente africano

Na manhã de hoje (27), 
na cidade de São José dos 
Campos, o 11º Grupamen-
to de Bombeiros realizou 
uma reunião de integração 
e alinhamento de rotinas 
entre o Corpo de Bom-
beiros e os Coordenado-
res Municipais de Defesa 
Civil dos 39 municípios 

Na verdade, o álbum tra-
ta-se de um copilado com 
os maiores hits de sua car-
reira. O projeto chegará 
ao público uns dias antes 
de sua performance no in-
tervalo do Super Bowl. O 
evento esportivo está mar-
cado para o dia 7 de feve-
reiro, em Tampa Bay, na 
Flórida. Confira abaixo a 

A Air Peace, a maior com-
panhia aérea da Nigéria e 
do Oeste da África, rece-
beu hoje a sua primeira ae-
ronave E195-E2. O avião 
voará das instalações da 
Embraer, em São José dos 
Campos, interior de São 
Paulo, para se juntar à fro-
ta da Air Peace, na Nigé-
ria.
A Air Peace se torna a pri-
meira cliente na África a 
iniciar operações com o 
E2, a mais nova, eficiente 
e confortável aeronave do 
segmento. A companhia 
aérea também é a cliente 
global lançadora do design 
inovador premium de as-
sentos escalonados da Em-
braer. O jato entregue hoje 
é o primeiro de 13 pedidos 
firmes do E195-E2, com 
direito de compra adicio-
nal para 17 outras aerona-
ves. As encomendas foram 
anunciadas em março de 
2019, e atualizadas com a 
conversão de mais três pe-
didos firmes durante o Du-
bai Air Show, em novem-
bro de 2019. O valor total 
do negócio, com todos os 
direitos de compra exerci-
dos, é de US$ 2,2 bilhões. 

da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. Participaram da 
reunião o Diretor Estadual 
de Defesa Civil, Ten Cel 
PM Quirino, e toda Co-
ordenadoria Regional. Na 
ocasião, o Comandante do 
11º Grupamento de Bom-
beiros fez a integração dos 

tracklist do novo disco de 
The Weeknd que contará 
com 18 faixas:
1. “Save Your Tears”
2. “Blinding Lights”
3. “In Your Eyes”
4. “Can’t Feel My Face”
5. “I Feel It Coming”
6. “Starboy”
7. “Pray For Me”
8. “Heartless”

As aeronaves estão confi-
guradas em uma confor-
tável disposição de classe 
dupla com 124 assentos.
O Presidente e CEO da 
Air Peace, Allen Onyema, 
disse: “O E195-E2 é per-
feito para expandir nossas 
operações domésticas e 
regionais. Estamos cons-
cientes do impressionante 
desempenho econômico 
da aeronave, assim como 
da sua configuração única, 
principais motivos que nos 
levaram a fazer um pedido 
desta aeronave. É também 
um feito histórico, já que a 
Air Peace será a primeira 
a operar esse modelo em 
toda a África. O E195-E2 
irá nos ajudar ainda mais a 
concretizar nossa ambição 
de conectar não apenas a 
Nigéria inteira, mas todo 
o continente africano, pro-
movendo voos de longa 
distância a partir da nossa 
sede, em Lagos. A aquisi-
ção nos permitirá executar 
nossa iniciativa de aten-
der um grande número de 
cidades, que é sustenta-
da por nosso objetivo de 
reduzir a sobrecarga do 
transporte aéreo africano”.

novos Coordenadores Mu-
nicipais que tomaram pos-
se neste mês e ministrou 
uma instrução de Sistema 
Integrado de Comando de 
Operações e Emergências 
(SICOE), visando poten-
cializar a integração local 
para atendimento a emer-
gência multi-agências.

9. “Often”
10. “The Hills”
11. “Call Out My Name”
12. “Die For You”
13. “Earned It” (“Fifty 
Shades Of Grey”)
14. “Love Me Harder”
15. “Acquainted”
16. “Wicked Games”
17. “The Morning”
Fonte: KBOING

Cesar Pereira, vice-presi-
dente da Embraer Aviação 
Comercial para Europa, 
Oriente Médio e África, 
disse: “Entregar novos ja-
tos para nossos clientes é 
a atividade favorita de to-
dos da Embraer. Fazer isso 
nas atuais circunstâncias é 
uma conquista para todos 
nós, à medida que esta-
mos nos adaptando ao ce-
nário de mudança. Este é 
um grande começo de ano 
para todos da Air Peace e 
Embraer”. 
A Air Peace já opera oito 
aeronaves ERJ-145 e usa-
rá o E195-E2 para aumen-
tar sua conectividade do-
méstica e regional. O E2 
é capaz de realizá-la com 
baixo custo para passagei-
ros e lucratividade para a 
companhia aérea, além de 
oferecer uma experiência 
de viagem superior. Esta 
rede aprimorada também 
ajudará a alimentar e sus-
tentar as operações de lon-
go alcance no centro de 
Lagos, bem como a rota 
para os Emirados Árabes 
Unidos lançada em 2019 e 
para a África do Sul lança-
da em dezembro de 2020.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 
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Moda: conheça os 10
estilos mais buscados

no Google em 2020

Em 2020 passamos mais 
tempo em casa e, com isso, 
tivemos mais tempo livre 
para explorar novos estilos 
e estéticas fashion. Segun-
do o Google, os dez estilos 
mais buscados foram: in-
die, streetwear, alt, skater, 
urban, inspirado nos anos 
80, e-girl/e-boy, boho, y2k 
e retrô. Confira abaixo as 
principais características 
desses estilos e descubra 
quais são as peças princi-
pais de cada estética.
Indie: máxima saturação, 
cores vivas e muito jeans
A estética indie atual é 
bem diferente daquela de 
2014, onde as tendências 
surgiam no Tumblr e ban-
das como Arctic Monke-
ys, The Neighbourhood, 
The 1975 e cantoras como 
Marina and the Diamonds, 
Halsey e Lana Del Rey 
faziam a cabeça e o guar-
da-roupa de toda uma co-
munidade de jovens e ado-
lescentes. A estética dark 
deu espaço a um estilo 
indie muito mais colorido, 
vibrante e alegre.
Com inspiração na moda 
dos anos 90, o estilo indie 
tem como look principal 
a combinação de cropped 
colorido com calça jeans 
em modelagem mais larga, 
como o wide leg jeans e o 
mom jeans. Os acessórios-
-chave desta estética são 
os colares e as pulseiras 
de miçangas e as tote bags 
com estampas divertidas. 
O estilo indie é todo so-
bre expressar sua origina-
lidade através da roupa. 
Portanto, vale apostar nas 
customizações DIY, com 
bordados e aplicação de 
patches, para dar um toque 
único às suas peças.
Streetwear, urban e skater: 
peças largas e acessórios 
statement
Os estilos streetwear, ur-
ban e skater são forte-
mente inspirados na cena 
do rap, hip hop e grafite 
dos anos 90. O estilo de 
roupa casual, confortável 
e larga visto nestas esté-
ticas é pura versatilidade. 
Calças jeans com rasgos, 
bem como camisetas e 
moletons oversized, são 

as peças must-have do es-
tilo streetwear. Camisas 
xadrez, tênis esportivos, 
chapéus bucket, bolsas 
pequenas e acessórios sta-
tement, como colares com 
correntes e maxi-pingen-
tes, também compõem o 
estilo streetwear.
Alt: emo com uma pegada 
mais sexy
O estilo alt, ou alternati-
vo, é inspirado em sub-
culturas como emo, goth 
e soft grunge, para citar 
algumas. Ele é composto 
por elementos mais sexy 
e pesados, como maquia-
gens com olho esfumado e 
batom escuro, meias arras-
tão ou rendadas e coturnos 
de cano alto ou curto. Mi-
nissaias plissadas (quase 
sempre acompanhadas de 
correntes ou cintos), peças 
em couro, camisas de ban-
das de rock e heavy metal, 
vestidos xadrez em cores 
escuras e blusas listradas 
de manga longa são alguns 
dos itens do guarda-roupa 
alt. Lembrando que neste 
estilo a paleta de cores é 
majoritariamente compos-
ta por cores escuras, espe-
cialmente o preto.
Anos 80: peças multicor, 
cintura alta e muito neon
Em 2020, a nostalgia pelos 
anos 80 - que também teve 
seu momento em 2014 - 
ditou as buscas por estilos 
no Google. Maquiagens 
coloridas e cheias de bri-
lho, calças e shorts jeans 
de cintura alta, jaquetas 
corta-vento nas mais va-
riadas cores, calças listra-
das, blusas de tricô e, cla-
ro, muito neon são alguns 
dos principais elementos 
da estética dos anos 80.
Boho: estampas hippie, 
tricô e tons terrosos
O boho também marcou 
presença na lista dos esti-
los mais buscados no Goo-
gle em 2020. Desta vez, o 
estilo pegou carona com a 
tendência do cottagecore, 
estética camponesa que foi 
fonte de inspiração para 
Taylor Swift em sua era 
folk e que também domi-
nou os feeds das principais 
redes sociais. Saias e ves-
tidos longos e estampados, 

calças largas, peças de tri-
cô, acessórios com pedras 
naturais, coletes, vestidos 
fluidos, lenços e uma pa-
leta de cores composta por 
uma infinidade de tons ter-
rosos e neutros compõem 
a estética boho.
E-girl/e-boy: a nova estéti-
ca inspirada no emo
A estética de e-girls e 
e-boys deu muito o que 
falar em 2020. Este es-
tilo, que é o favorito de 
muitos gamers, é de certa 
forma uma evolução do 
já conhecido estilo emo. 
Saias xadrez, meias-cal-
ças estampadas, botas de 
couro preta, tênis chunky, 
colares do tipo choker, 
camisetas com estampas 
de personagens de anime 
ou de bandas de rock ou 
k-pop, cintos com corren-
tes, peças com transpa-
rência, calçados com salto 
plataforma e, claro, ma-
quiagens com delineador, 
glitter e muito blush fazem 
parte da estética de e-girls 
e e-boys.
y2k: o estilo inspirado nos 
anos 2000
O estilo y2k, ou Year 2 
Thousand, resgata peças 
e looks icônicos dos anos 
2000. A tendência é carac-
terizada pela presença de 
muito brilho nos acessó-
rios, croppeds mais justos 
ao corpo, estampas de per-
sonagens de desenhos ani-
mados, saias e calças jeans 
de cintura baixa, roupas 
decoradas com pedrinhas 
de strass, vestidos curtos 
e estampados, cardigans 
cropped e bolsas com al-
ças curtas.
Retrô: estilo com nostalgia
O estilo retrô chega car-
regado de nostalgia e 
consciência ambiental. 
O guarda-roupa deste es-
tilo, composto em sua 
grande maioria por peças 
garimpadas em brechós, 
tem uma pegada vintage. 
Meias 3/4, boinas, vesti-
dos e casacos com corte 
reto, blazers, calças flare e 
de cintura alta, sapatos ox-
ford e acessórios com pé-
rolas são alguns dos prin-
cipais elementos do estilo 
retrô.

Rock in Rio fala em esperança e acredita 
“realizar o festival em 24 de setembro”

Com muita esperança e 
fé que a pandemia está 
prestes a terminar, a or-
ganização do Rock In Rio 
acredita que até setembro, 
“vendo o progresso das 
vacinas e confiantes na 
possibilidade de realizar o 
festival” um dos maiores 
eventos musicais do país 
possa começar no dia 24 
de setembro deste ano.
Entretanto, a vacinação 
por aqui, contra a CO-
VID-19, segue a passos 
lentos e ainda há muita 
gente que não acredita na 
realização de grandes fes-
tivais.
Um comunicado emitido 
pelo Rock in Rio, atra-
vés de suas redes sociais, 
alerta aos fãs que a edição 
deste ano pode acontecer. 
A situação dividiu opini-
ões. Muita gente acredita 
que com os protocolos de 
segurança é possível reali-
zar e outros acreditam que 
seria melhor deixar para 
2022.
Abaixo segue o informati-
vo:
“Comunicado oficial do 

Rock in Rio sobre realiza-
ção do festival
Nós acreditamos no me-
lhor.
É com muita atenção que 
acompanhamos a situação 
sanitária em nosso país 
e no mundo. Sabemos o 
quanto é importante seguir 
os protocolos de seguran-
ça e nos solidarizamos 
com todos que perderam 
pessoas queridas, vítimas 
da Covid-19.
É também, com muita es-
perança, que estamos ven-
do o progresso das vacinas 
e confiantes na possibili-
dade de realizar o festival 
em 24 de setembro, caso 
as condições sanitárias e 
de saúde se confirmem se-
guras para todos: público, 
artistas e equipe.
Para que isso aconteça, 
estamos fazendo nossa 
parte. Continuamos traba-
lhando diariamente para 
viabilizar o evento, geran-
do empregos e trazendo 
esperança não só para as 
pessoas mas, para o setor 
de eventos, tão impactado 
pela pandemia.

Seguimos fortes, planejan-
do o festival e anunciando 
bandas, que também acre-
ditam que os eventos vol-
tarão de forma segura em 
um futuro próximo. É o 
que todos nós do Rock in 
Rio acreditamos. Será o 
momento da grande cele-
bração e da retomada do 
mundo como nosso outra 
vez”.
Vale lembrar que o Rock 
in Rio não sofreu nenhum 
cancelamento ou atraso, já 
que acontece a cada 2 anos 
e o último ocorreu tranqui-
lamente em 2019.
O line up também segue 
normal. O dia do metal 
é o único com atrações 
anunciadas oficialmente: 
Megadeth, Iron Maiden 
e Sepultura, além de uma 
parceria entre Living Co-
lour e Steve Vai para o 
Palco Sunse.
Em breve, o mundo vai ser 
nosso outra vez e estare-
mos juntos na Cidade do 
Rock. Nós acreditamos! 
Clique AQUI e confira o 
post original no Twitter.
Fonte: KBOINB
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Lavatórios instalados em pontos 
estratégicos de Caraguatatuba 

são revitaliza pela Sabesp

Prefeitura de Ubatuba publica 
decreto com detalhes sobre a 
fase vermelha no município

Com o objetivo de con-
tinuar a apoiar a popula-
ção nos cuidados contra a 
COVID-19, a Sabesp re-
alizou a manutenção pre-
ventiva de todos os lava-
tórios de mãos instalados 
em Caraguatatuba. Foram 
executados serviços de 
pintura, substituição de 
peças plásticas que resse-
caram com o tempo, além 
da manutenção hidráulica 
dos equipamentos que es-
tão instalados desde abril 
de 2020 em locais estra-
tégicos de grande aglo-
meração de pessoas. Os 
seis lavatórios existentes 
no município estão nas 

Já está disponível na pági-
na internet da Prefeitura de 
Ubatuba o decreto número 
7550, de 26 de janeiro de 
2021, que define os crité-
rios e procedimentos para 
o exercício de atividades 
em todo o município du-
rante a vigência da fase 
vermelha, que vai até o dia 
7 de fevereiro.
O decreto lista um total 
de 38 atividades defini-
das como essenciais no 
período da fase vermelha, 
estabelecido pelo decreto 
número 7548, de 24 de ja-
neiro de 2021. Nesse con-
junto de atividades foram 
incluídos também salões 
de beleza e barbearias e 
academias de esporte de 
todas as modalidades, em 
conformidade com o De-
creto Federal nº 10.282, 
de 20 de março de 2020, 
alterado pelo Decreto nº 
10.344, de 8 de maio de 
2020. Todas as atividades 
não listadas pelo decreto 
7550 ficam com o atendi-
mento ao público suspenso 

Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA) Central, 
Norte e Sul, AME - Ambu-
latório de Especialidades 
Médicas, Feira do Rolo e 
Praça Cândido Motta.
O objetivo da Sabesp é que 
as pessoas que precisem 
por algum motivo sair do 
isolamento possam lavar 
as mãos com mais frequ-
ência para evitar a conta-
minação pela COVID-19. 
Os pontos de instalação 
foram escolhidos pela pre-
feitura, que topou a par-
ceria e tem como respon-
sabilidade o fornecimento 
de produtos de higiene. “É 
compromisso da Sabesp 

durante a fase vermelha.
O decreto também esta-
belece regras para o fun-
cionamento dos estabele-
cimentos liberados, que, 
além das normas de vi-
gilância sanitária, devem 
cumprir medidas como uso 
de máscaras de proteção 
individual, atendimento 
limitado a 40% (quarenta 
por cento) da capacidade 
do estabelecimento, or-
ganização de fila externa, 
disponibilizados meios 
adequados para higieniza-
ção das mãos dos consu-
midores e colaboradores, 
como álcool em gel 70% 
ou pia com água e sabão, 
demarcações para manu-
tenção da distância míni-
ma de 1,5 metro entre os 
consumidores, garantia de 
circulação de ar com, no 
mínimo, uma porta ou uma 
janela aberta, entre outros. 
O decreto também incor-
pora reivindicações de di-
ferentes setores e abre ex-
ceções de funcionamento 
a adegas, bares, restauran-

auxiliar a população nesse 
momento de grande vulne-
rabilidade. Além disso, é o 
negócio da empresa, então 
nada mais justo que pos-
samos oferecer água para 
proteger a população, essa 
é a nossa preocupação. Es-
ses equipamentos precisa-
vam de uma manutenção 
preventiva, já que foram 
instalados no início do ano 
passado. Essa demanda 
surgiu a partir da visita do 
superintendente do Litoral 
Norte, Rui Bueno, a uma 
dessas instalações”, ex-
plicou o gerente da Com-
panhia em Caraguatatuba, 
engenheiro Pedro Veiga.

tes e similares, bem como 
ambulantes, até as 23h59 
somente para formato de 
entrega (delivery), retirada 
(take away ou drive thru) 
e mantendo regra de 1,5 
metro de distanciamento. 
No entanto, a venda de be-
bidas alcoólicas fica proi-
bida no horário noturno, 
das 20 horas até as 6 horas 
do dia seguinte Outra ex-
ceção de funcionamento é 
para a atividade de aluguel 
de caiaque, pranchas e si-
milares, bem como para as 
atividades religiosas sem-
pre obedecendo às regras 
e procedimentos dispostos 
no decreto.
Por fim, o decreto proíbe 
a expedição de senhas de 
autorização para veículos 
de fretamento turístico 
com destino a Ubatuba e 
suspende a vigência do art. 
11 e seu parágrafo único, 
do Decreto 7.547 de 21 de 
janeiro de 2021. Mais in-
formações pelo telefone: 
(12) 3834-1011 ou 3834-
1012.


