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Fundação Cultural
apresenta programação
virtual no Mês da Mulher

A partir deste sábado (6),
a Fundação Cultural Cassiano Ricardo presenteia
as mulheres com uma programação cultural especial. Em homenagem ao
Mês da Mulher, eventos
com o protagonismo feminino nas áreas de teatro, música, artes visuais,
além de palestras, serão
apresentados virtualmente para que todos possam
aproveitar dentro de casa,
em segurança.
A agenda começa pela
Temporada de Teatro que
acontecerá todos os sábados, às 21h, onde foram
priorizados
espetáculos
com mulheres no elenco,
na produção e na direção,
abordando o universo feminino no palco.
No domingo terá muito
bate-papo com mulheres
que integram as rodas de
samba e que cantam em
barzinhos, contando sobre
suas trajetórias e alegrando a tarde com boa músi-

ca.
Na segunda, Dia Internacional da Mulher, das 10h
às 19h, vão acontecer palestras com terapeutas, astrólogas, assistente social,
advogada e empreendedoras sobre os mais variados
assuntos.
Às 20h, a cantora Cecília
Militão encerra a noite
com um repertório que vai
de Elis Regina a Beth Carvalho, prometendo emocionar o público.
A programação ainda conta com música de concerto, com o projeto musical
“Arcos e Cordas Vocais”,
e exposição itinerante “Divas”, do artista plástico e
grafiteiro Mr. Fred, lendo
a história e influência de
mulheres negras por meio
de telas que percorrerão os
principais pontos de ônibus de São José dos Campos.
Programação
Acesse no canal do YouTube

Dias 6, 13, 20 e 27: Temporada de Teatro
Todo sábado, às 21h
Dia 7 (dom), das 15h às
16h:
Patuscada em Flor (Bate-papo e samba), com participações de cantoras, sambistas e gestoras
Dia 7 (dom), das 17h30 às
18h30:
“Lugar Delas, Sim!” (Bate-papo e músicas de barzinho)
Dia 8 (seg):
Das 10h às 19h: palestras
Às 20h: live com a cantora
Cecília Militão
Dia 18 (qui), às 20h:
Apresentação musical do
Projeto “Arcos e Cordas
Vocais”
De 22 a 27/3:
Exposição Itinerante “Divas” - do artista plástico
e grafiteiro Bruno Frederico dos Santos, conhecido como Mr. Fred, que
vai percorrer os principais
pontos de ônibus de São
José dos Campos

UFSCar abre inscrições
para licenciatura
em Pedagogia EAD

A Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), por
intermédio da Universidade Aberta do Brasil, abre a
partir desta sexta-feira (5)
as inscrições para curso de
Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância.
São 25 vagas para candidatos com ensino médio
completo e que tenham
realizado o Enem (Exame
Nacional de Ensino Médio) entre os anos de 2015
e 2019. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o
dia 15 (segunda-feira).
O início das aulas está
previsto para o segundo
semestre deste ano. Mais
informações e edital com-

pleto.
Parceria
O ensino à distância é realizado por meio de uma
parceria entre a Prefeitura
de São José dos Campos
e a Universidade Aberta
do Brasil para ampliar a
oferta de vagas no ensino
superior.
Os cursos de graduação e
pós-graduação à distância
são gratuitos e os certificados de conclusão são reconhecidos e têm a mesma
validade do diploma de
curso presencial superior
tradicional.
As aulas são transmitidas
via internet e por teleconferências, sendo também
programadas com as atividades presenciais obriga-

tórias no polo regional de
educação à distância, localizado no Cefe, em Santana (região norte).
A unidade da Universidade Aberta do Brasil, localizada no Cefe, oferece
cursos na modalidade à
distância das seguintes
instituições de ensino:
Universidade Federal de
Ouro Preto, Universidade
de São Carlos, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal
do ABC, Universidade
Tecnológica Federal do
Paraná, Universidade Federal de Itajubá, Fundação
Oswaldo Cruz e Universidade Estadual Paulista.
Mais informações no SITE
da Prefeitura.

Após acusações, Wesley
Safadão pode ser
preso por plágio

Jonas Alves, compositor
musical, entrou com uma
ação judicial contra Wesley por danos morais. Agora, ele também vai prestar
uma queixa-crime contra o
músico, Wesley Sfadão, já
que ele não quis resolver
a situação através de uma
audiencia de conciliação.
Já aconteceu uma audiência de conciliação, mas o
Wesley não colocou ne-

nhuma proposta de acordo. Em seguida, ele fez
uma contestação e uma
defesa fajuta com mentiras”, contou Jonas ao jornalista Leo Dias.
Segundo a coluna de Leo,
essa não é a primeira vez
que Safadão é acusado
pelo mesmo crime. Existe
um terceiro caso de plágio
contra a voz de “Camarote”.

“O mocinho aqui sou eu,
não ele.
Quem está ganhando ilicitamente é ele. Safadão
gravou uma música sem
nenhuma autorização, eu
acho que ele devia ter vergonha na cara”, afirmou ao
colunista.
A assessoria do cantor disse que não irá se pronunciar sobre o caso.
Fonte: Kboing
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Chapa 1 é eleita para gestão
2021-2025 do Sindmetau
com 93% de aprovação

Curiosidades
Dieta elaborada
Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado.
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate,
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconforto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.
Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...
Mensagens
Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente,
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas
não se acomodam com inércia em momento algum.
Pensamentos, provérbios e citações
Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

A Chapa 1 “Trabalho, Luta
e Conquistas” foi eleita
com 93% dos votos e estará à frente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região (Sindmetau) na
gestão 2021-2025. O resultado foi apurado na manhã do último sábado, 27,
na sede da entidade.
Dos 6.328 sócios que votaram, a Chapa 1 recebeu
5.887 votos. A Chapa 1 é
liderada pelo atual presidente do Sindmetau, Cláudio Batista, o Claudião, e
formada em sua maioria
pelos membros da atual
direção.
Para Claudião, a votação é
resultado do trabalho realizado pela atual diretoria.
“Além das ações em defesa do trabalhador, sempre
buscamos fazer uma gestão participativa e inclusiva, já que assumimos a
direção da entidade em um
momento difícil, com a categoria dividida.”
Claudião declarou ainda
que unir os metalúrgicos
e metalúrgicas de Taubaté era de extrema importância. “Essa unidade era
essencial, pois um Sindicato forte é aquele que se
faz com a participação dos
trabalhadores e das trabalhadoras.”
Para chegar a esta união
da categoria, o presidente
do Sindmetau destacou o
trabalho dos integrantes
da diretoria, que tiveram
papel fundamental no fortalecimento da entidade.
“São companheiros de
garra e com disposição
para a luta.”
O presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM-CUT), Luiz
Carlos da Silva Dias, o
Luizão, enalteceu o siste-

ma de votação eletrônica,
que protegeu a saúde dos
trabalhadores neste momento de pandemia. “Um
sistema de votação onde
as pessoas não se expuseram em momento algum,
prezando pela segurança e
saúde de todos”, disse.
O secretário-geral da CUT-SP (Central Única dos
Trabalhadores),
Daniel
Calazans, acompanhou a
divulgação do resultado.
“Os nossos princípios e
os nossos valores na CUT
prezam pela unidade. Na
democracia nós podemos
divergir. Mas precisamos
estar unidos na luta. Porque nossa luta é muito
maior”, afirmou.
De acordo com o integrante da Comissão Eleitoral e
diretor da FEM-CUT, Erick Silva, a eleição transcorreu
tranquilamente.
“Foi uma grande satisfação ter participado de todo
o processo eleitoral do
Sindmetau, que serve de
exemplo para outros sindicatos.”
Resultado
Reflexo da unidade construída na categoria, a Chapa 1 não teve adversários
na eleição no Sindmetau.
É a primeira vez que isso
ocorre desde que a entidade se filiou à CUT (Central
Única dos Trabalhadores),
em 1996. A Chapa 1 recebeu 5.887 votos (93%). Os
brancos foram 295 (4,7%)
e os nulos 146 (2,3%).
Votação virtual
Pela primeira vez os sócios e sócias participaram
de uma eleição virtual para
a escolha da direção da entidade, com votação pelo
site do Sindicato. Considerada moderna, ágil e segura, a votação eletrônica

teve como objetivo garantir a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em
meio à pandemia, evitando aglomerações.
Outra vantagem foi a agilidade na divulgação do
resultado. A plataforma
de votação utilizada pelo
Sindicato contou com segurança criptografada e
chaves de segurança para
evitar ataques cibernéticos. Uma equipe de TI
(Tecnologia da Informação) acompanhou em tempo real a eleição.
A votação eletrônica ampliou a possibilidade de
participação no processo
eleitoral. A plataforma de
votação pôde ser acessada por meio de qualquer
computador ou celular
com conexão à internet.
Foram disponibilizados
computadores e tablets na
sede do Sindicato e nas fábricas para facilitar o acesso à internet, dando oportunidade para que todos os
trabalhadores associados
pudessem participar da
eleição.
Transparência
O processo eleitoral no
Sindicato foi construído
com base em três pilares:
democracia, transparência
e participação.
Além da divulgação oficial por meio de editais,
todas as etapas da eleição
foram apresentadas nos
canais da entidade (jornal,
site, informativos, redes
sociais e listas de transmissão).
A divulgação por meio
desses canais foi reforçada
ainda com a utilização de
outdoors e spots veiculados em rádios de Taubaté,
garantindo ampla publicidade para o processo.
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Por falta de peças, GM
anuncia layoff em
São José dos Campos

Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos e
Região e da General Motors se reuniram nesta segunda-feira, 1º. No encontro, a montadora anunciou
a abertura de layoff para
600 trabalhadores.
O motivo apresentado pela
empresa é a falta de peças
na produção. O período
da suspensão dos contra-

tos será entre 8 de março
e 2 de maio. Atualmente,
368 trabalhadores da fábrica já se encontram em
layoff, com retorno no dia
8 de abril. Na reunião, a
GM também reiterou que
o mercado automobilístico
segue aquecido, com vendas em alta em 2021. Uma
nova reunião entre o Sindicato e a GM irá ocorrer
na quarta-feira, 3, às 9h.

Nesta terça-feira, 2, o
Sindicato realizará uma
assembleia com os metalúrgicos para apresentar
a proposta da empresa. A
entidade também reafirmará sua defesa na adoção
de medidas que preservem
os empregos.
Atualmente, a GM conta com, aproximadamente, 3.500 funcionários na
planta de São José.

Garoto realiza
sonho de ter uniforme
da EcoTaubaté

Henzo, de 4 anos, recebeu
o presente dos agentes que
realizam a coleta em sua
rua
O pequeno Henzo, de 4
anos, tem um compromisso toda segunda, quarta e
sexta, quando é realizada
a coleta de resíduos da rua
onde mora, no bairro do
recanto dos Coqueirais.
Ele aguarda com ansiedade a chegada do caminhão
e dos agentes de limpeza,
para quem sempre tem
uma garrafa de água para
oferecer.

Fã do trabalho dos agentes, Henzo tinha o sonho
de ter um uniforme igual
ao deles. E este sonho foi
realizado. No último dia
26, ele recebeu, da mão
dos amigos da limpeza, o
seu tão sonhado uniforme,
feito especialmente para
ele.
“Ele ficou muito feliz com
o uniforme. Foi como um
presente de aniversário.
Ele faz 5 anos no próximo
dia 29 e pediu a festinha
com o tema da EcoTaubaté e a presença dos amigos

coletores”, disse Thiago
Barraos, pai de Henzo.
É muito satisfatório ver o
reconhecimento do trabalho da nossa equipe pelos olhos de uma criança.
O Henzo tem um grande
carinho pelos coletores
e valoriza o trabalho de
limpeza, certamente, um
exemplo para todos.
Ficamos muito felizes em
poder realizar este desejo
dele de ter um uniforme
da EcoTaubaté”, afirma
Germano Arraes, gestor da
empresa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 238, Termo nº 7344
Faço saber que pretendem se casar JAILSON PEREIRA DOS SANTOS e JAMILE ROCHA DE CARVALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Itiúba-BA, nascido no dia 25 de agosto de 1988, de estado civil solteiro, de profissão pizzaiolo, residente e domiciliado na Rua
Maria Rita Marques, nº 82, Residencial Santa Isabel, Tremembé/SP, filho de DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, de 60
anos, natural de Itiúba/BA, nascido na data de 08 de janeiro de 1961 e de KATIA PEREIRA DOS SANTOS, de 54 anos, natural de Valente/BA, nascida na data de 07 de setembro de 1966, ambos residentes e domiciliados em Itiúba/BA. A habilitante é
natural de Itiúba-BA, nascida no dia 26 de junho de 1998, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada
na Rua Maria Rita Marques, nº 82, Residencial Santa Isabel, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO,
de 61 anos, natural de Itiúba/BA, nascido na data de 28 de janeiro de 1960 e de JOANA ROCHA DE CARVALHO, de 58
anos, natural de Itiúba/BA, nascida na data de 25 de novembro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Itiúba/BA. 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.
Livro D-25, FLS. nº 238, Termo nº 7345
Faço saber que pretendem se casar ANDRE LUIS MACEDO e ERIKA MARIA FLORES LIMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Ourinhos-SP,
nascido no dia 31 de julho de 1973, de estado civil divorciado, de profissão administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Ismael Dias da Silva, nº 464, Centro, Tremembé/SP, filho de GERALDO ALFREDO MACEDO, falecido em Ourinhos/SP na data de 18 de abril de 2011 e de MARIA HELENA REGINATO MACEDO, de 80 anos, natural de Ourinhos/SP,
nascida na data de 12 de janeiro de 1941, residente e domiciliada em Ourinhos/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP,
nascida no dia 25 de março de 1986, de estado civil solteira, de profissão engenheira, residente e domiciliada na Rua Ismael
Dias da Silva, nº 464, Centro, Tremembé/SP, filha de EDISON FLORES LIMA, de 76 anos, natural de Taubaté/SP, nascido
na data de 09 de março de 1944 e de LINEA ABREU FLORES LIMA, de 79 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data
de 21 de dezembro de 1941, 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.
Livro D-25, FLS. nº 239, Termo nº 7346
Faço saber que pretendem se casar YURI SANTOS DE TOLEDO e BEATRIZ MAFETANO VICENTE, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 04 de abril de 2000, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua
Benedito de Paula, nº 284, Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, filho de EDSON APARECIDO DE TOLEDO, de 43 anos,
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 18 de novembro de 1977 e de LECIONE SANTOS DA CUNHA, de 44 anos, natural de Anagé/BA, nascida na data de 10 de maio de 1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 09 de outubro de 1998, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residente e
domiciliada na Rua Benedito de Paula, nº 284, Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, filha de ODILON GONÇALVES VICENTE, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de agosto de 1975, residente e domiciliado em Taubaté/SP
e de SIMONE APARECIDA MAFETANO VICENTE, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de março de
1978, 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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Novo lote com insumos para produção
da vacina da AstraZeneca/Oxford chega
ao Brasil neste sábado (27/02)

Imunizante está sendo
produzido no Brasil pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz)
Chegará ao Brasil neste sábado, 27/02, em voo
procedente da China, novo
lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a
produção, pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
da vacina da AstraZeneca/
Universidade de Oxford
contra a Covid-19.

O novo lote possibilitará
a produção, em Bio-Manguinhos/Fiocruz, de cerca
de 12 milhões de doses de
vacina em território nacional. As doses da vacina serão distribuídas no âmbito
do Programa Nacional de
Imunização (PNI).
BRASIL IMUNIZADO
No início de fevereiro, o
Brasil recebeu o primeiro
lote do IFA da vacina da
AstraZeneca/Oxford, per-

mitindo a produção de 2,8
milhões de doses. A previsão é de que a primeira
remessa de vacinas produzidas na Fiocruz seja entregue ao PNI na segunda
quinzena de março.
Até junho, são esperados
mais lotes de insumos vindo da China para a fabricação, em solo brasileiro, de
um total de 100,4 milhões
de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford.
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Grande SP e outras
3 regiões regridem
para a fase laranja
Piora nos índices deixa
regiões de Araraquara,
Barretos, Bauru, Marília,
Presidente Prudente e Ribeirão Preto na fase vermelha; Campinas, Grande
SP, Registro e Sorocaba
regrediram para a fase laranja e Piracicaba avançou
O Governador João Doria
anunciou nesta sexta-feira
(26) a 23ª reclassificação
de regiões no Plano São
Paulo de controle da pandemia. A piora nos índices
de avanço do coronavírus
no interior deixa as áreas
de Marília e Ribeirão Preto na fase vermelha, com
restrição total de comércios e serviços não essenciais. Permanecem nessa
fase as regiões de Araraquara, Barretos, Bauru e
Presidente Prudente.
Campinas, Grande São
Paulo, Registro e Sorocaba regrediram para a
fase laranja, que também
abrange Franca, São José
do Rio Preto, São João da
Boa Vista e Taubaté. Houve melhora na região de
Piracicaba, que avançou
para a fase amarela, onde
permanecem Araçatuba e
Baixada Santista. A nova
reclassificação começa a
valer a partir de segunda-feira (1º).
“Quero transmitir a minha solidariedade, como
ser humano, como pai de
família, a tantos que perderam seus parentes, seus
amigos, seus colegas. Perdemos 251 mil vidas até a
noite de ontem, das quais
59.129 em São Paulo. É a
maior tragédia da história
do país”, disse Doria. “A
segunda onda está sendo
potencialmente mais trágica que a primeira. Isso
é um fato triste. Por isso,

peço que todos que estão
nos acompanhando em
São Paulo sigam o toque
de restrição e as orientações do Plano São Paulo.
Não é razoável, nem há
compreensão para aqueles
que negam a gravidade da
atual situação”, completou
o Governador.
Na etapa de restrição máxima, só há funcionamento normal de farmácias,
mercados, padarias, lojas
de conveniência, bancas
de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e
hotelaria.
Já os comércios e serviços
não essenciais só podem
atender em esquema de retirada na porta, drive-thru
e entregas por telefone ou
aplicativos.
Municípios em áreas de
fase amarela podem permitir 40% de ocupação
em academias, salões de
beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings,
concessionárias, escritórios e parques estaduais,
com expediente de até dez
horas diárias para restaurantes e 12 horas para as
demais. O atendimento
presencial deve ser encerrado às 22h em todos os
setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às
20h. Eventos que geram
aglomeração, como festas,
baladas e shows continuam proibidos.
Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços
não essenciais é limitado a
até oito horas diárias, com
atendimento
presencial
máximo de 40% da capacidade e encerramento às
20h. O consumo local em
bares está totalmente proibido. Mais de 70% da população do Estado está na

fase laranja.
Desde a última reclassificação, no dia 19, na fase
amarela a venda de bebidas alcoólicas em lojas de
conveniência e restaurantes passa a ser permitida
por mais duas horas, das
6h às 22h. Nas etapas laranja e vermelha, permanece o limite entre 6h e
20h. Somente a partir da
fase verde, a mais branda,
é que essa comercialização poderá voltar a ser feita sem as restrições atuais.
Todos os protocolos sanitários e de segurança para
os setores econômicos devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir as normas
estabelecidas pelo Governo do Estado ficam sujeitas a sanções judiciais.
Dados da pandemia
Com os dados epidemiológicos semanais divulgados
nesta sexta-feira, a média
estadual passou de 287,9
para 279 novos casos por
100 mil habitantes. A taxa
de novas internações aumentou de 46,3 para 50,4
a cada 100 mil habitantes,
e as novas mortes tiveram
ligeira queda, de 7,3 para 7
por 100 mil habitantes.
A média estadual de ocupação de leitos de UTI
por pacientes graves de
COVID-19 aumentou de
66,7% para 70,4%, com
20,5 vagas a cada 100 mil
habitantes.
O resumo com as informações sobre a reclassificação do Plano São Paulo e
os indicadores epidemiológicos e de capacidade
hospitalar de cada região
estão disponíveis no link:
https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_
plano_sp.pptx

