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A Gazeta dos Municípios

Brasil ultrapassa marca de 110 
milhões de doses aplicadas de 

vacinas contra covid-19

Guaratinguetá é referência na região 
com Assessoria da Mulher e Cidadania

Em Jacareí, programa
Gestoras da Moda recebe

prêmio do Sebrae SP

No Brasil, mais de 110 mi-
lhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 já foram 
aplicadas, o que signifi-
ca que mais da metade da 
população vacinável já re-
ceberam pelo menos uma 
dose de imunizante, ou 
seja, mais de 80 milhões 
de pessoas.
No país, considera-se pú-
blico vacinável pessoas 
maiores de 18 anos, cor-
respondendo a cerca de 
160 milhões de brasilei-
ros. Já foram distribuídas, 
pelo Ministério da Saúde, 
mais 143 milhões de doses 
de vacinas para os estados 
e o Distrito Federal, possi-
bilitando a imunização de 
100% dos grupos priori-
tários da campanha, com 

Nesta semana, a Assesso-
ria da Mulher e Cidadania 
de Guaratinguetá recebeu 
a vereadora Wanessa An-
dréa da cidade de Lorena, 
a Secretária de Governo 
Fernanda Santiago, a Ad-
vogada e também feminis-
ta Dra. Mônica de Luna e a 
assessora do Fundo Social 
de Solidariedade Martha 

O Programa Gestoras da 
Moda recebeu, na última 
quarta-feira (7), o prêmio 
de primeiro lugar, pelo 
Sebrae SP, como melhor 
projeto de 2020 em todo 
o estado de São Paulo. A 
premiação já havia sido 
anunciada no início des-
te ano, de forma online, 
mas devido ao avanço da 
pandemia, o troféu foi en-
tregue agora, em julho, à 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de 
Jacareí, responsável pelo 
projeto vencedor.
De acordo com o Sebrae, 
dentre todos os candida-
tos, o “Gestoras da Moda” 
foi escolhido pelo seu con-
teúdo, apoio ofertado às 
empreendedoras, pela me-
todologia e iniciativa do 
projeto, acompanhamento 
técnico e capacitação.
Sala do Empreendedor
Além do prêmio, a Secre-
taria de Desenvolvimento 
recebeu também uma pla-

pelo menos uma dose da 
vacina. 
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse que 
essa marca vai além dos 
números. “Os efeitos da 
nossa campanha de vaci-
nação podem ser percebi-
dos na redução de óbitos e 
de internações decorrentes 
da doença. Estamos no 
caminho certo para salvar 
cada vez mais vidas”.
O ministro ressaltou a im-
portância de a população 
completar o esquema vaci-
nal com as duas doses dos 
imunizantes. “A melhor 
vacina é aquela aplicada 
no braço do brasileiro. E, 
para que ela tenha o efeito 
desejado, é preciso que a 
pessoa vá até o local de va-

Cardoso.
Durante o encontro reali-
zado ainda ontem (7), elas 
debateram a criação do 
Conselho da Mulher em 
Guaratinguetá e em Lore-
na, e sobre o trabalho da 
Assessoria no município.
Além disso, na úlitma ter-
ça-feira (6), a vereadora 
Enegídia Tanaka, de Potim 

ca, como forma de agrade-
cimento aos mais de oito 
mil atendimentos presta-
dos pela Sala do Empreen-
dedor, desde sua criação, 
em 2018.
Com esses atendimentos, 
a Pasta auxiliou as empre-
endedoras participantes do 
‘Gestoras da Moda’, a se 
formalizarem e profissio-
nalizarem seus negócios. 
Milhares de empresários 
também foram atendidos e 
auxiliados nesses últimos 
três anos.
“Esse reconhecimento é 
muito gratificante para 
a Secretaria de Desen-
volvimento Econômi-
co, pois mostra que esse                  
trabalho que estamos exe-
cutando nos últimos anos, 
obteve sucesso e nossa 
equipe pôde auxiliar os 
micro e pequenos empre-
endedores a iniciarem seus 
negócios e gerarem em-
pregos futuramente”, afir-
mou o secretário, Carlos 

cinação no prazo correto e 
tome a segunda dose. Só 
assim a imunização estará 
completa”, disse Queiro-
ga.
Na última quarta-feira (7), 
o ministério lançou cam-
panha para incentivar a 
vacinação com a segunda 
dose do imunizante. Entre 
as vacinas liberadas pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
para serem aplicadas no 
Brasil, estão a AstraZene-
ca/Fiocruz, Pfizer/BioN-
Tech e Coronavac/Butan-
tan. Apenas a Janssen, da 
farmacêutica Johnson & 
Johnson, é dose única.
*Com informações da 
Agência Brasil e Ministé-
rio da Saúde

visitou o local, para con-
versar sobre as políticas 
para as mulheres das cida-
des, e sobre possíveis me-
lhorias para fortalecermos 
a região.
Para mais informações 
entre em contato com 
a               Assessoria da 
Mulher  pelo telefone: 12 
3122 3984.

Amagai.
O Programa
Realizado pela primeira 
vez em 2019, o ‘Gestoras 
da Moda’ inclui aulas de 
gestão e empreendedoris-
mo, partindo de uma me-
todologia que estimula as 
alunas a criarem e amplia-
rem seus negócios. São 
oferecidas aulas sobre ca-
deias produtivas, contro-
les financeiros, produtivi-
dade, vendas, divulgação, 
precificação, contratação 
de funcionários, entre ou-
tras.
A formação envolve, tam-
bém, a capacitação em 
costura, de acordo com a 
vocação e perfil das em-
preendedoras. Ainda neste 
ano, será iniciada a tercei-
ra edição do Programa.
Legenda: ‘Gestoras da 
Moda’ na formatura da 
edição de 2019 e premia-
ção entregue ao Programa 
Gestoras da Moda, agora, 
em julho de 2021
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça ca-
minhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao 
ar livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. 
De procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos 
fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco tem-
po para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o 
prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o seu 
bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja inde-
pendente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na vida, 
no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Projeto Re-percussão
inicia oficinas gratuitas para 

munícipes de Ilhabela

O Projeto Re-percussão 
iniciou esta semana as 
oficinas de percussão gra-
tuitas para os munícipes 
de Ilhabela. As aulas são 
oferecidas graças ao Edital 
de Fomento realizado pelo 
Fundo Municipal de Polí-
ticas Culturais de Ilhabela. 
As oficinas são: maracatu, 
samba afro, pandeiro, per-
cussão e voz para mulhe-
res, Bate Lata do Reino, 
Bate Lata da Barra Velha 
e a oficina de sensibiliza-
ção e construção musical 
da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais).
A iniciativa irá atender 
mais de 335 munícipes de 
Ilhabela em suas oficinas 
de capacitação e forma-
ção musical. Segundo a 
coordenadora geral, Aline 
Outa, o projeto tinha como 
meta atender 140 alunos 
do público geral e como 
contrapartida de acessibi-
lidade direcionar uma ofi-
cina para APAE Ilhabela.
“Devido a grande deman-
da de inscrições, resolve-
mos dobrar as vagas para 
o público geral e oferecer 

cinco oficinas a mais para 
atender a totalidade dos 
alunos da APAE. Mes-
mo com esta ação, ainda 
existe uma fila de espera 
de mais de 180 pessoas 
interessadas em ingressar 
nas oficinas ofertadas pelo 
Projeto Re-percussão e o 
interesse de alunos e pro-
fessores de outras escolas 
municipais para que seja 
implementado as Oficinas 
de Bate Lata
O idealizador Pedro Ver-
celino vê este resultado 
como consequência do 
trabalho desenvolvido há 
cinco anos em Ilhabela 
através do Re-percussão 
e que se configurou como 
uma plataforma de ensino 
musical através da prática 
percussiva. O objetivo das 
oficinas é a formação de 
grupos e núcleos artísticos 
que estudam, vivenciam, 
praticam e promovem a 
cultura brasileira, ocupan-
do espaços públicos como 
forma de democratização 
do acesso à arte, à cultura 
e à liberdade de expressão.
“Essa prática coletiva e 
de cooperação musical 

mútua, proporciona um 
aprendizado que promove 
a inclusão, a ação social 
e a cidadania, pois todos 
são bem vindos. Sejam 
crianças, jovens, adultos, 
idosos, independente de 
classe social, credo, raça, 
gênero ou deficiência, to-
dos integram um mesmo 
ambiente de aprendizado”, 
afirma Pedro Vercelino.
As oficinas contam tam-
bém com a parceria e 
apoio de importantes ins-
tituições, associações e 
empresas como APAE 
Ilhabela, Associação do 
Movimento Afrodescen-
dente de Ilhabela (AMAI), 
Coletivo Negro Odu, Gru-
po Semear, Fórum Popu-
lar de Cultura de Ilhabela, 
Conselho Municipal de 
Políticas Públicas Cul-
turais de Ilhabela e Pearl 
Brasil.
Para se inscrever nas ofi-
cinas, os interessados de-
vem preencher o formu-
lário ou entre em contato 
com a equipe através do 
WhatsApp (12) 99725-
5738. Saiba mais no perfil 
do Instagram do projeto.
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Confira quais as orientações para
pegar a estrada durante o feriado

O Governo de São Paulo 
inicia nesta quinta-feira 
(8) a Operação Nove de 
Julho 2021, que conta com 
reforço na fiscalização das 
rodovias administradas 
pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Ar-
tesp) e concessionárias. As 
ações especiais são para 
garantir maior conforto, 
segurança e agilidade aos 
usuários que vão viajar no 
fim de semana prolongado 
do feriado da Revolução 
Constitucionalista, em 09 
de julho. A previsão é que 
cerca de 3,7 milhões de 
veículos circulem pelas 
rodovias. 
A partir das 15h desta 
quinta-feira (8), há pre-
visão de horários de pico 
todos os dias nas rodovias 
que têm acesso à Região 
Metropolitana de São Pau-
lo, principalmente no dia 
9 de julho, quando o fluxo 
deve ser acima da média, 
a partir das 6 horas da ma-
nhã. 
“Prevenir acidentes e sal-
var vidas são as priorida-
des do Governo de São 
Paulo, por isso a gente dá 
este suporte especial em 
períodos de maior movi-
mentação nas rodovias. A 
operação garante a quali-
dade da viagem e a segu-
rança da população”, afir-
mou o secretário estadual 
de Logística e Transpor-
tes, João Octaviano Ma-
chado Neto.  
Os motoristas poderão 
planejar melhor a viagem 
com as informações sobre 
os horários mais adequa-
dos para pegar a estrada e 
sobre as condições de trá-

fego nas rodovias nos sites 
das concessionárias, em 
tempo real, além de checa-
rem as condições de tráfe-
go do trecho administrado 
da rodovia. O movimento 
deve ser intenso também 
no domingo (11), no sen-
tido capital, a partir das 
12h e também no período 
noturno. 
Em todo o sistema rodo-
viário haverá reforço nos 
recursos materiais e hu-
manos, no monitoramen-
to, na operação dos equi-
pamentos como call box, 
aplicativos de mensagens, 
câmeras de CFTV, painéis 
de mensagem, veículos de 
apoio posicionados em lo-
cais estratégicos. Assim, 
as equipes terão maior agi-
lidade no atendimento ao 
usuário.
Também está previsto au-
mento no número de guin-
chos, ambulâncias, cami-
nhões-pipa, motocicletas 
para apoio mecânico e 
veículos operacionais em 
geral, além da implantação 
da operação “papa-fila” 
nos pedágios, para agilizar 
a passagem nas cabines de 
cobrança manual, quando 
necessário. As ações ocor-
rerão com o apoio da Polí-
cia Militar Rodoviária e do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER/SP). 
Os 392 painéis eletrônicos 
(PMVs) espalhados nas ro-
dovias concedidas do Es-
tado vão veicular mensa-
gens com recomendações 
para evitar  a transmissão 
do novo Coronavírus.  
“Previna-se contra o coro-
navírus” 
“Evite aglomerações” 
“Use máscara” 
“Proteja sua vida e a dos 

outros” 
Ao longo do feriado, os 
Postos de Atendimento 
aos Usuários estarão aber-
tos, com banheiros, álcool 
gel, bebedouro e local de 
descanso, aptos a recebe-
rem os viajantes com to-
das as medidas de controle 
sanitário. 
“Para viajar com conforto 
e segurança, os motoris-
tas precisam ficar atentos 
à verificação das condi-
ções básicas antes de pe-
garem a estrada, como a 
documentação do veícu-
lo, funcionamento do pa-
ra-brisa e freios, além de 
respeitarem os limites de 
velocidade, reduzirem a 
velocidade em condições 
de neblina ou chuva e, 
principalmente, não faze-
rem ingestão de bebida al-
coólica e estarem atentos e 
descansados ao volante”, 
ressalta Milton Persoli, di-
retor-geral da ARTESP. 
TRÁFEGO INTENSO:
ANCHIETA-IMIGRAN-
TES - A Ecovias, conces-
sionária que administra 
o Sistema Anchieta-Imi-
grantes (SAI), prevê que 
mais de 265,1 mil veícu-
los sigam para o Litoral. 
A concessionária espera 
maior fluxo no SAI - sen-
tido Litoral na parte da tar-
de de quinta e ao longo de 
todo o dia de sexta-feira, 
quando será implantada a 
Operação Descida (7x3) a 
partir das 15h, com previ-
são de duração até as 23h. 
Durante a operação, os ve-
ículos que seguem sentido 
Litoral podem usar as pis-
tas sul e norte da Rodovia 
Anchieta (SP-150) e a pis-
ta sul da Rodovia dos Imi-
grantes (SP-160). A subida 

da serra será feita pela pis-
ta norte da Imigrantes. 
VALE DO PARAÍBA/
LITORAL NORTE - Os 
viajantes que seguem para 
a região do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e Rio de 
Janeiro, a Rodovia Ayrton 
Senna (SP-070) deve ter 
movimento intenso a par-
tir das 15h de quinta-feira 
(8).  
São esperados mais de 
797,4 mil veículos entre à 
0h de quinta-feira (8) até 
às 23h59min de domingo 
(11), no corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto.   
Já para o retorno do fim de 
semana prolongado, a pre-
visão é de tráfego intenso 
entre as 15h e 17h de do-
mingo.   
TAMOIOS - A previsão é 
de que o tráfego fique mais 
intenso a partir das 14h até 
as 22h de quinta-feira (8) 
e das 06h às 14h de sexta-
-feira (9) na Rodovia dos 
Tamoios (SP-099). A Con-
cessionária Tamoios esti-
ma que 50,7 mil veículos 
passem pela rodovia nes-
te feriado. Uma operação 
especial será ativada com 
duas faixas no sentido li-
toral e uma no sentido São 
José dos Campos. 
Para o retorno do feriado, a 
pista de subida volta à sua 
configuração normal, com 
duas faixas, e a de desci-
da fica com uma faixa. A 
previsão, para a volta, é de 
intensificação do tráfego 
entre 12h e 22h de domin-
go (11) e na segunda-feira 
(12), das 6h às 14h. 
CASTELLO-RAPOSO 
- De acordo com a esti-
mativa da concessionária 
CCR ViaOeste, que admi-
nistra o Sistema Castello-

-Raposo, na saída de São 
Paulo, o motorista deverá 
enfrentar tráfego intenso 
na quinta-feira (8) entre 
16h e 21h no sentido inte-
rior. Na sexta-feira (9), o 
congestionamento deve se 
repetir das 8h às 13h. A es-
timativa da concessionária 
é de que 529 mil veículos 
trafeguem nas rodovias 
Castello Branco (SP-280) 
e Raposo Tavares (SP-
270) no fim de semana 
prolongado. Para o retorno 
à capital, a previsão é de 
tráfego intenso no domin-
go (11), das 15h às 21h. 
ANHANGUERA-BAN-
DEIRANTES - Os usuá-
rios que forem viajar para 
o interior pelas rodovias 
Anhanguera (SP-330) e 
Bandeirantes (SP-348) de-
vem evitar o período entre 
15h e 20h de quinta-feira 
(08) e 8h e 13h de sexta-
-feira (9), horários em que 
a concessionária AutoBAn 
estima que haverá tráfego 
mais intenso. No fim de 
semana prolongado, de-
vem passar pelas rodovias 
640 mil veículos. Na volta 
do feriado prolongado, o 
tráfego deve se intensificar 
já a partir das 15h. 
Entre as 14h e 22h de sex-
ta-feira (9) e no domingo 
(11), os caminhões que 
se destinam à capital pela 
Rodovia dos Bandeirantes 
(SP-348) devem utilizar 
a Via Anhanguera (SP-
330), na altura do km 48 
ao km 23, entre Jundiaí e 
São Paulo, acessando pela 
“Saída 48” da SP-348. O 
objetivo é melhorar a dis-
tribuição do tráfego nas 
estradas.  
Rodoanel - A concessioná-
ria CCR RodoAnel prevê 

fluxo de 815 mil veículos  
no  trecho Oeste do Rodo-
anel, entre a 0h de quinta 
(8) e 24h de domingo. 
O anel viário é uma alter-
nativa para aqueles que 
chegam ou saem da capital 
paulista, pois faz interliga-
ções com as principais ro-
dovias, como Anhanguera, 
Bandeirantes, Raposo Ta-
vares e Castello Branco, 
além de bairros da capi-
tal, como Butantã, Lapa, 
Morumbi, Perus e Cotia/
Granja Vianna. 
FISCALIZAÇÃO 
Com o feriado prolonga-
do, aumenta também a 
quantidade de passageiros 
que utilizam o transporte 
intermunicipal. 
Deste modo, a fiscalização 
nas rodovias será intensifi-
cada para coibir os irregu-
lares. 
Os fiscais da ARTESP ve-
rificarão a documentação 
das empresas autoriza-
das, dos motoristas, dos 
veículos e o uso de equi-
pamentos obrigatórios, 
como cintos de segurança. 
Também vão conferir a hi-
gienização dos veículos, 
a obrigatoriedade do uso 
das máscaras por parte dos 
funcionários e dos passa-
geiros, a recomendação 
do uso do álcool em gel e 
a lotação máxima dos veí-
culos permitida na fase da 
pandemia.  
Além desses cuidados, é 
recomendado aos usuários 
manter a comunicação 
estritamente necessária 
durante a viagem, como 
forma de minimização da 
exposição e transmissão 
por meio de aerossóis e 
gotículas expelidas ao fa-
lar. 
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Feira gastronômica é
sucesso em Quiririm

Litoral paulista tem aumento 
no número de aparições

de Baleias-jubarte 

Comissão avaliadora apresenta
estudos para concessão de aeroporto 

em São José dos Campos

Uma feira de artesanato 
e gastronomia está fazen-
do sucesso no Distrito de 
Quiririm. É a feira livre 
‘Amigos da Colônia’, que 
todos os domingos atrai 
inúmeras pessoas. O ob-
jetivo é expor produtos 
orgânicos e alimentícios 
diferenciados de diversos 

Em busca de águas mais 
quentes, as baleias-jubarte 
estão saindo da Antártica 
podendo ser avistadas no 
litoral norte do Estado de 
São Paulo. As jubarte po-
dem chegar a 16 metros 
de comprimento e 40 to-
neladas, mas são amáveis 
e normalmente viajam em 
pequenos grupos. Estima-
-se que no Atlântico Sul 
a população chegue a 20 
mil.
Entre o início de abril e a 
primeira quinzena de ju-
nho, segundo a Prefeitura 
de São Sebastião, mais de 
90 baleias foram avistadas 

A Prefeitura de São José 
dos Campos publicou o 
relatório da comissão que 
avaliou os estudos técnicos 
que vão embasar a futura 
concessão do Aeroporto 
Internacional Professor 
Urbano Stumpf. Também 
foi dada publicidade dos 
apontamentos feitos ao 
documento pela comissão 
de avaliação, formada por 
membros da Secretaria de 
Inovação e Desenvolvi-
mento Econômico, da As-
sessoria de Projetos Espe-
ciais e da sociedade civil, 
como Luiz Antônio Tozi, 
diretor da Fatec de São 
José dos Campos; Ander-
son Ribeiro Correia, reitor 
do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), e 
Julio Shidara, presidente 
da AIAB (Associação da 
Indústrias Aeroespaciais 
do Brasil).
Os estudos foram elabora-
dos pelo consórcio Grupo 
de Consultores em Ae-
roportos (GCA). O outro 
consórcio pré-selecionado 
não apresentou sua pro-
posta. 
De acordo com o docu-
mento, que possui cerca 

produtores locais, além do 
artesanato. A feira acon-
tece na Rua Coronel José 
Benedito Marcondes de 
Mattos, 79, em frente ao 
tradicional palco de even-
tos em Quiririm das 10h às 
16h todos os domingos.
São diversas barracas de 
expositores que divulgam 

na região, o triplo do ano 
passado. E com o aumen-
to no número de baleias 
no litoral paulista, cresce 
também a curiosidade dos 
turistas.
Para evitar acidentes, 
a Prefeitura de São Se-
bastião, de onde partem 
muitos barcos para o avis-
tamento, criou uma cam-
panha de conscientização 
e orientação. É proibido, 
por exemplo, nadar com 
as jubarte.
Outras dicas para os que 
quiserem aproveitar os 
passeios de barco, com se-
gurança e sem incomodar 

de 1.700 páginas e mais 
anexos, os estudos estão 
baseados em quatro gran-
des capítulos: engenharia 
e afins, estudo de mer-
cado, estudo ambiental e 
avaliação econômico-fi-
nanceira. A íntegra dos 
estudos segue agora para a 
Secretaria de Aviação Ci-
vil, do Ministério da Infra-
estrutura, que também fará 
apontamentos e vai suge-
rir eventuais ajustes.
Cronograma
Depois dessa etapa, os es-
tudos para concessão do 
aeroporto serão apresenta-
dos à população por meio 
de audiências públicas. 
A previsão é de que isto 
ocorra agora em agosto. A 
entrega dos estudos técni-
cos é mais uma etapa im-
portante na concessão do 
aeroporto, municipalizado 
em dezembro de 2020 por 
meio de um convênio en-
tre a Prefeitura e o Minis-
tério da Infraestrutura.
O relatório da comissão e 
os apontamentos podem 
ser consultados na pági-
na da Prefeitura de São 
José dos Campos atra-
vés do link ou no site do 

seus trabalhos artesanais, 
entre eles, bonecas de 
pano, trabalhos em cro-
chê, bordados, produtos 
orgânicos e alimentícios 
tradicionais.
O evento contribui com 
o turismo gastronômico e 
também com a economia 
local.

as visitantes são:
-Mantenha a distância de 
pelo menos cem metros.
-Navegue de forma para-
lela; não bloqueia ou in-
terrompa o caminho e não 
vá em direção direta às ba-
leias.
-Em uma região com ba-
leias mantenha o motor no 
modo neutro, porém liga-
do.
-Não as encurrale entre a 
embarcação e a costeira.
-É proibida a aproximação 
de aeronaves, de qualquer 
porte, em altitude inferior 
a cem metros do nível do 
mar.

PPI, no menu Legislação. 
A expectativa é de que as 
audiências públicas se-
jam realizadas no mês de 
agosto com o lançamento 
do edital de concorrência 
pública em setembro.
A previsão é de que todo 
o processo seja concluí-
do ainda este ano. A con-
cessão do aeroporto faz 
parte do Plano de Gestão 
2021/2024 e integra o PPI 
(Programa de Parcerias de 
Investimentos).
Municipalização
Após 25 anos de tentati-
vas, a Prefeitura de São 
José dos Campos obteve a 
municipalização do aero-
porto em dezembro do ano 
passado.
Com capacidade para re-
ceber até 2,7 milhões de 
passageiros por ano, o 
terminal recebeu em 2013 
investimentos de R$ 16 
milhões para sua moderni-
zação.
O aeroporto tem um enor-
me potencial de merca-
do para movimentação 
de cargas, com facilidade 
para integração dos mo-
dais rodoviário, marítimo 
e ferroviário.


