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A Gazeta dos Municípios

Parceria entre SOS Mata Atlântica 
e Santuário Nacional promove

formação socioambiental

Câmara dos deputados
aprova MP que destina

R$ 1,995 bi para compra de vacina

Com mais de 20 mil es-
pécies vegetais, a Mata 
Atlântica é um dos prin-
cipais biomas brasileiros. 
O conjunto de florestas 
e ecossistemas é tema 
de um curso promovido 
pela Fundação SOS Mata 
Atlântica em parceria com 
o Santuário Nacional. Ao 
todo, 50 professores da 
Rede Municipal de Ensino 
de Aparecida (SP), funcio-
nários do Santuário e sa-
cerdotes da Arquidiocese 
de Aparecida participam 
da capacitação, realizada 
de forma online até o dia 
09 de dezembro.
A ação integra as inicia-
tivas de conscientização 
ambiental desenvolvidas 
pela Basílica da Padroei-
ra em parceria com a SOS 
Mata Atlântica. A mútua 
cooperação, iniciada em 
2016, prevê atividades 
de restauração florestal e 
ações de sensibilização e 
engajamento da sociedade 
pela conservação da Mata 
Atlântica.
“Não basta atuar na recu-
peração da Mata Atlântica 
sem envolver as pessoas 
que ali vivem. Por isso, 
entendemos que a educa-
ção ambiental, nas suas 
mais diversas correntes, 
pode contribuir muito com 
a conservação e o desen-
volvimento socioambien-
tal local”, afirma a coor-
denadora de Educação 
Ambiental da Fundação 
SOS Mata Atlântica, Kelly 
De Marchi. A formação 
possui carga horária de 
40h e explora temas rela-
cionados à Mata Atlântica, 
como ecologia, dinâmica 
dos ecossistemas, bacias 
hidrográficas, entre outros 
assuntos. Especialistas da 
área auxiliam no entendi-
mento das temáticas, re-
forçando a importância da 
conservação florestal.

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quarta-feira (2) a Medi-
da Provisória 994/20, que 
abre crédito extraordinário 
de R$ 1,995 bilhão para 
compra de tecnologia e a 
produção de uma vacina 
contra a covid-19. A maté-
ria segue agora para análi-
se do Senado, e precisa ser 
aprovada até esta quinta-
-feira (3) para não perder 
a validade.
Os recursos serão destina-
dos para custear contrato 
entre a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz),             vin-
culada ao Ministério da 
Saúde, e o laboratório As-
traZeneca. 
A empresa desenvolve um 
imunizante em parceria 
com a Universidade de 
Oxford, no Reino Unido.
O projeto foi aprovado 
sem emendas ao texto ori-
ginal do governo, por vo-
tação simbólica, em ses-
são virtual. Em virtude da 
urgência do tema, a opo-
sição retirou a obstrução 
aos trabalhos em curso há 
cerca de dois meses.
De acordo com a relatora, 
deputada Mariana Carva-
lho (PSDB-RO), do valor 
total da MP, ainda faltam 
R$ 400 milhões para se-
rem aplicados. Dessa for-
ma, a matéria precisa ser 
aprovada pelo Congresso 
para assegurar o repasse 

“O curso traz para a gen-
te a vontade de pesquisar 
ainda mais. Não é apenas 
falar sobre a fauna, a flo-
ra e a água, mas também 
a história do nosso local. 
Foi um ganho que vou le-
var para o resto da minha 
vida”, avalia o coordena-
dor de Áreas Verdes do 
Santuário Nacional, Ricar-
do Santos, participante da 
capacitação.
Da teoria à prática - O es-
tudo despertou nos alunos 
a necessidade de realizar 
ações práticas em prol do 
meio ambiente. Uma de-
las aconteceu no bairro 
Ponte Alta, em Aparecida. 
Uma obra realizada no es-
paço condenava árvores 
que haviam sido plantadas 
há mais de quarenta anos 
pela comunidade, gerando 
comoção na turma.
“As árvores possuem va-
lor afetivo para a comu-
nidade. Em diálogo com a 
Prefeitura, realizamos um 
transplante dos vegetais 
do local para outros espa-
ços da cidade, preservan-
do a história local e o meio 
ambiente”, conta o padre 
Gustavo Pereira, coorde-
nador de pastoral da Ar-
quidiocese de Aparecida e 
participante do curso.
O religioso também se ins-
pirou na capacitação para 
unir a fé e o respeito ao 
meio ambiente. De acordo 
com ele, os estudos impul-
sionaram um antigo proje-
to a ser desenvolvido nas 
cidades que compõem o 
território arquidiocesano.
“Antes do curso já tínha-
mos a pretensão de criar 
um grupo que pensasse 
uma pastoral ecológica 
para a Arquidiocese de 
Aparecida, baseado no 
cuidado com a criação que 
a Igreja tem desenvolvido 
nos últimos anos. O cur-
so permitiu um despertar 

final de recursos.
“Essa vacina é realmente 
algo que traz esperança à 
população, algo esperado 
há muito tempo, não só 
pelo Brasil e pelos bra-
sileiros, mas por todo o 
mundo. Hoje posso dizer 
que estamos votando uma 
medida provisória que traz 
a esperança de que possa-
mos voltar a nos abraçar, 
a ter uma convivência e, 
principalmente, de que 
possamos salvar vidas no 
nosso país”, disse a depu-
tada.
Segundo a MP, a transfe-
rência de tecnologia na 
formulação, envase e con-
trole de qualidade da vaci-
na será realizada por meio 
de um acordo da empresa 
britânica com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
vinculada ao Ministério 
da Saúde. Com isso, caso 
a eficácia do imunobioló-
gico seja comprovada, o 
Brasil deverá produzir 100 
milhões de doses.
Acordo
O acordo entre Fiocruz e 
AstraZeneca é resultado da 
cooperação entre o gover-
no brasileiro e o governo 
britânico, anunciado em 
27 de junho pelo Ministé-
rio da Saúde. O próximo 
passo será a assinatura de 
um contrato de encomen-
da tecnológica, previsto 
para este mês, que garante 

maior em relação a esta 
pastoral e, por meio dele, 
criei um plano de ação 
com esta proposta estrutu-
rada para ser articulada já 
no início de 2021”, explica 
o sacerdote.
Outras ações também fo-
ram desenvolvidas pelos 
alunos, que observaram a 
necessidade de criar ativi-
dades que ajudam na cons-
cientização ambiental. “É 
uma oportunidade para 
sermos multiplicadores do 
que aprendemos”, afirma 
Ricardo.
Planos para 2021 - O su-
cesso do curso anima a 
parceria entre o Santuário 
e a SOS Mata Atlântica. 
Para o próximo ano, estão 
previstas novas atividades 
em conjunto.
“Já temos planejado para 
2021 a realização com 
mais uma turma, e, tam-
bém, temos em vista a 
realização de projetos 
de educação ambiental 
para Aparecida e região”, 
adianta De Marchi.
Além do curso, a parceria 
entre o Santuário Nacional 
e a SOS Mata Atlântica 
também possui atividades 
de restauração florestal. 
Entre elas, a de áreas de 
Mata Atlântica nas cida-
des de Aparecida e Tauba-
té (SP). Cerca de 440 mil 
mudas já foram plantadas, 
o equivalente a 43 campos 
de futebol do tamanho do 
Maracanã.
Apoio do papa - A coope-
ração entre as instituições 
nasceu a partir de uma res-
posta concreta do Santu-
ário Nacional à Encíclica 
Laudato Si, escrita pelo 
Papa Francisco em 2015. 
No texto, o pontífice con-
vida os fiéis a proteger a 
“Casa Comum” por meio 
do “desenvolvimento sus-
tentável e integral”, assi-
nala o pontífice.

o acesso a 100 milhões de 
doses do insumo da vaci-
na, das quais 30 milhões 
de doses entre dezembro 
e janeiro e 70 milhões ao 
longo dos dois primeiros 
trimestres de 2021. Em 
todo o mundo, essa é uma 
das vacinas que estão em 
estágio mais avançado, já 
em testes clínicos com se-
res humanos.
Recursos
Do total de recursos a se-
rem liberados, o Minis-
tério da Saúde prevê um 
repasse de R$ 522,1 mi-
lhões na estrutura de Bio-
-Manguinhos, unidade da 
Fiocruz produtora de imu-
nobiológicos. O objetivo 
é ampliar a capacidade 
nacional de produção de 
vacinas e tecnologia dis-
ponível para a proteção da 
população, segundo a pas-
ta. Um total de R$ 1,3 bi-
lhão são despesas referen-
tes a pagamentos previstos 
no contrato de encomenda 
tecnológica. Os valores 
contemplam a finalização 
da vacina.
O acordo prevê também o 
início da produção da va-
cina no Brasil a partir de 
dezembro deste ano e ga-
rante total domínio tecno-
lógico para que Bio-Man-
guinhos tenha condições 
de produzir a vacina de 
forma independente.
Fonte: Agencia Brasil
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e 
febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada ano, 
cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de saúde 
pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algumas dessas 
moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio sustento e de 
sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As crianças são 
prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos 
de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo 
à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de 
baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

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

Livro D-25, FLS. nº 211, Termo nº 7290
Faço saber que pretendem se casar VINÍCIUS MACHADO PEREIRA SANTOS e LARISSA COSTA ZANARDO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascido a 26 de novembro de 1987, de estado civil solteiro, de profissão administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Travessa Nestor Arduino, nº 14, Jardim Samar, filho de JOÃO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, 
de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 05 de outubro de 1962 e de PATRICIA PEREIRA MACHADO DOS 
SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 03 de maio de 1965, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida o a 26 de janeiro de 1993, de estado civil solteira, de profissão en-
genheira de produção, residente e domiciliada na Travessa Nestor Arduino, nº 14, Jardim Samar, filha de DINO ZANARDO 
FILHO, de 67 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 27 de março de 1953 e de ANA CLAUDIA DA COSTA, de 
54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de agosto de 1966, ambos residentes e domiciliados 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.

R$ 7 milhões estão acumulados
na Mega-Sena desta quarta

A Mega-Sena acumulou 
e pode pagar um prêmio 
estimado em R$ 7 mi-
lhões nesta quarta-feira 
(02/12) para quem acertar 
as seis dezenas do concur-
so 2.323. O sorteio será 
realizado a partir das 20h 
(horário de Brasília), no 
Espaço Loterias CAIXA, 
localizado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, em 
São Paulo.
As apostas podem ser fei-
tas até as 19h do dia do 
sorteio nas lotéricas de 
todo o país, pelo portal 
Loterias CAIXA e pelo 
app Loterias CAIXA, dis-
ponível para usuários das 

plataformas Android e 
iOS. Para jogar na Mega-
-Sena, os clientes da CAI-
XA também podem fazer 
as apostas pelo Internet 
Banking CAIXA.
Caso apenas um ganhador 
leve o prêmio da Mega-Se-
na e aplique todo o valor 
na Poupança da CAIXA, 
receberá cerca de R$ 8,1 
mil em rendimentos men-
sais. Se o ganhador optar 
por investir na venda de 
combustíveis, por exem-
plo, poderá abrir 7 postos 
de gasolina a um custo de 
R$ 1 milhão cada. O valor 
de uma aposta simples da 
Mega, com seis números, 

é de R$ 4,50.
Mega da Virada
O concurso especial da 
Mega da Virada tem prê-
mio estimado em R$ 300 
milhões e já está com as 
apostas abertas. O sorteio 
será realizado na noite de 
31 de dezembro de 2020. 
Como nos demais concur-
sos especiais das Loterias 
CAIXA, a Mega da Virada 
não acumula. Se não hou-
ver ganhadores na faixa 
principal, com acerto de 
6 números, o prêmio será 
dividido entre os acertado-
res da segunda faixa (com 
o acerto de 5 números) e 
assim por diante.
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Calendário de pagamento de
benefícios de 2021 já está disponível

São José dos Campos cresce e entra na 
lista das 20 maiores cidades brasileiras no 
consumo de artigos para casa e decoração

Programação de visita do Papai Noel 
aos bairros de Pindamonhangaba 
abrange mais regiões da cidade

Os mais de 35 milhões de 
beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) já podem checar a 
data de depósito dos bene-
fícios ao longo de todo o 
ano que está chegando.
Como de costume, os de-
pósitos seguirão a mesma 
sequência de anos anterio-
res.
Para aqueles que recebem 

São José dos Campos está 
entre as oito cidades pau-
listas mais bem classifi-
cadas no ranking de con-
sumo do varejo de artigos 
para casa e decoração.
O mapeamento produzido 
pela ABCasa (Associação 
Brasileira de Artigos para 
Casa, Decoração, Presen-
tes, Utilidades Domésti-
cas, Festas e Flores) e pelo 
instituto IEMI Inteligência 
de Mercado revelou que, 
em 2019, a cidade subiu 
três posições, ficando na 
19ª colocação, já que, em 
2018, ficou na 22ª posição.
Embora tenha avançado 
no ranking, a participação 
de São José dos Campos 
no mapa geral é a mesma 
que em 2018, 0,5%, o que 
aponta queda das concor-
rentes próximas.
A cidade é a 8ª melhor 
qualificada do estado de 
São Paulo, ficando atrás 
de Santo André (18ª), Ri-
beirão Preto (17ª) e Osas-
co (15ª). Em contraparti-
da, São José dos Campos 
ficou à frente de Sorocaba 
(24ª), Santos (30ª) e Jun-
diaí (31ª). Dados nacionais

O Natal Encantado, rea-
lizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, está de 
cara nova, adaptado aos 
protocolos da pandemia 
do coronavírus e restrições 
impostas pelo Governo do 
Estado na fase amarela.
Papai Noel, Mamãe Noel 
e dos Duendes farão vi-
sitas aos bairros para que 
as crianças e suas famílias 
possam dar seu alô sem 
sair de suas casas. Das 19 
às 22 horas: em uma gran-
de programação, Papai 
Noel e sua turma passarão 
de caminhão por todas as 
regiões da área urbana do 
município.
Para preservar a saúde do 
Bom Velhinho, que é do 
grupo de risco, e das crian-
ças e suas famílias, Papai 
Noel fará lives especiais 
no canal do Youtube da 
Prefeitura, a partir deste 
dia 2 de dezembro, às 19 
horas, onde terá comuni-
cação direta com os pe-
quenos.
Mas mesmo sem a presen-
ça do Papai Noel e seus 
duendes na Praça Monse-
nhor Marcondes, o local 
e outros pontos centrais 
receberão decoração nata-
lina com luzes. 
Painéis para fotos, presé-
pio na cascata da gruta, 
caixa de correios para as 
crianças depositarem suas 
cartinhas para o Papai 
Noel, serão algumas das 

um salário mínimo, os de-
pósitos referentes a janeiro 
serão feitos entre os dias 
25 de janeiro e 5 de feve-
reiro. 
Segurados com renda 
mensal acima do piso na-
cional terão seus paga-
mentos creditados a partir 
de 1 de fevereiro 2021.
A orientação do INSS é 
que os segurados fiquem 

No segmento de casa e 
decoração do Brasil, as 
vendas do varejo cresce-
ram 1,63% em 2019 no 
comparativo com o ano 
interior. Em valores, o se-
tor movimentou um total 
de R$ 63,9 bilhões no úl-
timo ano, ante os R$ 62,9 
bilhões em 2018.
Novamente incorporado 
à pesquisa, o setor têx-
til (cama, mesa e banho) 
acrescentou R$ 19,9 bi-
lhões ao valor obtido por 
todas as áreas abrangidas 
pela ABCasa. O total so-
mado (R$ 83,8 bilhões) 
ficou R$ 2,5 bilhões aci-
ma do saldo de 2018. A 
inclusão contribuiu para o 
crescimento atingido em 
praticamente todos os in-
dicadores analisados. Vale 
ressaltar que, somente no 
quesito “produção local”, 
a participação do setor têx-
til foi de R$ 12,9 bilhões.
As importações atingiram 
a cifra de US$ 1,4 bilhão, 
mesmo patamar alcançado 
em 2018. Já as exporta-
ções tiveram crescimento 
de 0,39%, passando de 
US$ 990,1 milhões para 

atrações.
No entorno da praça e na 
região do Mercado Mu-
nicipal haverá a presença 
dos vendedores ambulan-
tes, com os devidos cuida-
dos como distanciamento 
e a obrigatoriedade do uso 
de máscaras.
Na praça do Quartel, a 
Prefeitura está organizan-
do o Arte Encanto Natali-
no, uma feira de artesanato 
respeitando todas as regras 
da fase amarela, que é uma 
oportunidade para presti-
giar os artesãos da cidade. 
O local terá foodtrucks 
com diversas opções em 
alimentação para os visi-
tantes da feira.
Programação Papai Noel 
nos bairros - das 19h às 
22h:
Dia 2/12 - Live com Papai 
Noel às 19h no canal do 
youtube da Prefeitura
Dia 3/12 - Centro, Vila 
Nair, Boa Vista, Bosque, 
Centro
Dia 4/12 - Centro, Tabaú, 
Santana, Andrade, Cris-
pim, Centro
Dia 5/12 - Centro, Shan-
grila, Goiabal, Centro
Dia 6/12 - Centro,Vila São 
Benedito, Vila São João, 
Vila São José, Mantiquei-
ra, Centro
Dia 9/12 - Live com Papai 
Noel às 19h no canal do 
youtube da Prefeitura
Dia 10/12 - Centro, Santa 
Cecília, Boa Esperança, 

atentos: a data de depósito 
dos proventos depende do 
número final do cartão de 
benefício, sem considerar 
o último dígito verifica-
dor, que aparece depois 
do traço, para aqueles que 
foram concedidos recente-
mente ou a data que já ha-
bitualmente recebia para 
aqueles que possuem seu 
benefício há algum tempo.

US$ 993,9 milhões. Com 
a inclusão do setor de 
cama, mesa e banho, hou-
ve um acréscimo de US$ 
200 milhões em importa-
ções e US$ 41,9 milhões 
em exportações.
Os indicadores de produ-
ção, empresas atacadis-
tas, pontos de vendas e 
mão-de-obra registraram 
queda em relação ao ano 
de 2018. O segmento de 
casa e decoração registrou 
uma leve queda de 0,39% 
em produção de artigos, 
passando de R$ 25,7 bi-
lhões (2018) para R$ 25,6 
bilhões (2019). Ao todo, 
19,5 mil unidades produ-
toras foram responsáveis 
pelos resultados. No en-
tanto, houve uma redução 
de 2,5% no número dessas 
fábricas no ano passado.
O número de empresas 
atacadistas do setor, que 
realizam o escoamento 
dos produtos até o con-
sumidor final, teve queda 
de 1,4%. No segmento de 
cama, mesa e banho tam-
bém houve diminuição: 
-1,39% no número de ata-
cadistas.

Maricá, Centro
Dia 11/12 - Centro, Triân-
gulo, Vitória Vale, Jardim 
Eloyna, Campinas, Centro
Dia 12/12 - Centro, Cida-
de Nova, Feital, Centro
Dia 13/12 - Centro, Vista 
Alegre, Jardim Regina, 
Res. Arco Íris, Centro
Dia 16/12 - Live com Pa-
pai Noel às 19h no canal 
do youtube da Prefeitura
Dia 17/12 - Centro, Re-
sidencial Campo Belo, 
Mombaça, Jardim Ma-
riana, Vila Rica, Campos 
Maia, Quadra Coberta, 
Chácara Galega, Centro
Dia 18/12 - Centro, Alto 
do Cardoso, Campo Ale-
gre, Bela Vista, Ouro Ver-
de, Centro
Dia 19/12 - Centro, Cidade 
Jardim, Parque Lago Azul, 
Cícero Prado, Centro
Dia 20/12 - Centro, São 
Benedito, Jardim Rosely, 
Parque São Domingos, 
Vila Prado, Jardim Santa 
Luzia, Centro
Dia 21/12 - Centro, Caran-
gola, Castolira, Vila São 
Paulo, Morumbi, Centro
Dia 22/12 - Centro, Ipê, 
Vale das Acácias, Feital, 
Moreira César, Centro
Dia 23/12 - Centro, Arare-
tama, Bem Viver, Centro
Dia 23/12 - Live com Pa-
pai Noel às 16h no canal 
do youtube da Prefeitura
Dia 24/12 - Live com Pa-
pai Noel às 16h no canal 
do youtube da Prefeitura
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Três caminhões e um
carro colidem em Jacareí

Shopping Jardim Oriente 
terá novo horário

Uma carreta, dois cami-
nhões e um carro de pas-
seio colidiram, hoje (2), 
por volta das 11h30, na 
rodovia Presidente Du-
tra (BR 116) sentido Rio 
de Janeiro, em Jacareí 
(km164).
Houve uma colisão trasei-
ra entre uma carreta que 

Após o anúncio do decre-
to municipal sobre a Fase 
Amarela no Estado de São 
Paulo, o Shopping Jardim 
Oriente, na zona sul de 
São José dos Campos de-
finiu horário de funciona-
mento das 11h às 21h, de 
segunda a domingo.  
O horário está dentro das 
normas anunciadas pelos 
governos estadual e mu-
nicipal que determinam o 
funcionamento dos sho-
ppings em 10 horas. O 
centro de compras passar 
operar com a capacidade 

transportava madeira e 
um caminhão baú, seguida 
de colisão lateral e trans-
versal com um caminhão 
do exército e um carro de 
passeio.
Três ocupantes do cami-
nhão do exército tiveram 
ferimentos leves e um 
ocupante de um dos cami-

máxima de 40% de pesso-
as.  
O Shopping Jardim Orien-
te informa também que 
as diretrizes de segurança 
sanitárias continuam:  iso-
lamento de 50% das vagas 
de estacionamento, limi-
te de número de clientes 
por loja, demarcação no 
chão para orientar o dis-
tanciamento, medição de 
temperatura na entrada de 
acesso; obrigatoriedade do 
uso de máscara por lojis-
tas, colaboradores, forne-
cedores e clientes, dispen-

nhões se feriu gravemente. 
A vítima grave foi socorri-
da pela equipe do helicóp-
tero Águia.
O trânsito ficou parado 
por quase duas horas com 
reflexos também na pista 
sentido São Paulo. No mo-
mento, o trânsito foi nor-
malizado.

seres de álcool em gel nos 
corredores e higienização 
permanente do shopping.  
“Este padrão de cuidado 
sanitário nós vemos man-
tendo em todas etapas, 
mesmo na fase verde con-
tinuamos com a medição 
de temperatura e agora, 
neste regresso a fase ama-
rela não será diferente. O 
nosso trabalho é preservar 
a segurança dos colabora-
dores, lojistas e clientes”, 
declarou Alexandre Balú-
goli, gerente geral do Sho-
pping Jardim Oriente. 


