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Cavalo é atropelado na Dutra 
e motorista fica ferido

Emicida anuncia lançamento 
do álbum AmarElo - Ao vivo

Polícia Civil deflagra
operação ‘Gado do Vale’ e 

prende 12 pessoas na região

A Polícia Rodoviária Fe-
deral e a CCR NovaDutra 
foram acionadas na ma-
drugada desta quinta-feira 
(24), para atender ao atro-
pelamento de um cavalo 
por uma kombi, no km 
158,5 sentido São Paulo, 

Nesta quarta-feira (23), 
o rapper Emicida anun-
ciou o lançamento do ál-
bum AmarElo - Ao vivo, 
programado para chegar 
aos aplicativos de música 
em 15 de julho. O disco 
conta com participações 
de Pabllo Vittar, Majur, 
MC Tha, Drik Barbosa 
e Jé Santiago. Em 27 de 
novembro de 2019, Emi-
cida subiu ao palco do 

Uma operação da Polícia 
Civil resultou na prisão de 
12 pessoas por roubo de 
gado e máquinas agrícolas 
no Vale do Paraíba. 
De acordo com a Polícia 
Civil, os criminosos, além 
de roubar os animais, man-
tinham abatedouros clan-
destinos e faziam a comer-
cialização da carne, tudo 
sem os devidos cuidados 
sanitários, colocando em 
risco os consumidores. 
Foram sete dias da opera-
ção ‘Gado do Vale’, que 
encerrou nesta quarta-fei-
ra (23). A suspeita é que, 
além do Vale do Paraíba, 

em Jacareí. O motorista fi-
cou ferido e o animal mor-
reu.
A vítima leve que dirigia 
a kombi foi atendida pela 
equipe médica da CCR 
NovaDutra e  encaminha-
da para o Hospital Muni-

Theatro Municipal de São 
Paulo para fazer a estreia 
do show do então recém-
-lançado álbum AmarElo 
(2019) e para soltar - em 
reduto então refratário ao 
universo do hip hop - a voz 
de uma pessoa vitoriosa na 
opressiva sociedade do 
Brasil. De caráter histórico 
e emotivo, a apresentação 
do rapper paulistano gerou 
o documentário Amar-Elo 

os criminosos atuassem 
em Minas Gerais. Eles 
utilizavam a venda dos 
animais para lavagem de 
dinheiro. 
Mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos 
em seis cidades, entre elas, 
Santa Branca, Jacareí, Pin-
damonhangaba, Caçapava, 
Igaratá e  Taubaté. Mais de 
500 cabeças de gado fo-
ram apreendidas, além de 
armamento, tratores, ca-
minhões e documentação 
que serviria para a falsifi-
cação de propriedade dos 
animais. 
Segundo a polícia, os cri-

cipal. 
Para atendimento desta 
ocorrência, a faixa da es-
querda ficou interditada, 
com tráfego fluindo pela 
faixa da direita. 
Mas às 5h20, foi liberada 
para o tráfego. 

- É tudo pra ontem - estre-
ado em dezembro de 2020, 
um ano depois do evento, 
na Netflix - e, neste ano de 
2021, dá origem a um ál-
bum ao vivo com o áudio 
do show.
No disco derivado do 
show, Emicida alinha 23 
músicas em 20 faixas em 
gravação ao vivo.
*com informações de 
Mauro Ferreira

minosos eram violentos. 
Eles invadiam as proprie-
dades rurais para roubar os 
gados e usavam da violên-
cia contra os proprietários. 
Aproximadamente 25 po-
liciais atuaram na ação. Os 
criminosos tentaram fugir, 
mas sem sucesso. 
Em Igaratá, durante a 
ação, a polícia apreendeu 
em uma propriedade que 
estaria entre as buscas e 
apreensões, cerca de 60 
caixas com alimentos da 
prefeitura de São Paulo. 
De acordo com a polícia, a 
suspeita é de que uma car-
ga teria sido roubada. 



página 2 A GAzetA dos Municípios 24 de Junho de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 24/06/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

Time masculino do São José Futsal 
perde e fica fora da Copa Brasil

A equipe masculina do 
São José Futsal se despe-
diu da Copa do Brasil com 
o empate em 1 a 1 diante 
do Corinthians na noite de 
quarta-feira (23) no giná-
sio do Tênis Clube. Agora, 
o time foca suas atenções 
para a Liga Nacional e o 
Campeonato Paulista. O 
próximo compromisso 
pelo torneio estadual já 
será nesta sexta-feira (25), 
contra AABB, às 18h30, 

em São Paulo.
Pela Copa do Brasil, os jo-
seenses precisavam vencer 
o Corinthians por qualquer 
contagem para forçar uma 
prorrogação, pois perde-
ram o jogo de ida em São 
Paulo por 3 a 2. O time 
da capital abriu o placar 
na metade do primeiro 
tempo e, depois de tanto 
pressionar, o São José che-
gou ao empate com gol de 
Alisson. Na etapa final do 

confronto, embora o time 
joseense tenha feito forte 
pressão em busca da vira-
da, o Corinthians conse-
guiu segurar o resultado e 
avançar à próxima fase.
Sub-20
Já o time Sub-20 do São 
José Futsal faz nesta quin-
ta-feira (24) o segundo 
jogo pelo Campeonato 
Paulista da categoria. De-
pois de perder para o São 
Paulo na estreia, fora

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

Livro D-25, FLS. nº 263, Termo nº 7394
Faço saber que pretendem se casar WASHINGTON LUIS BORELLI VERNECK DA SILVA e NIÁRA DE ALENCAR BE-
ZERRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 28 de novembro de 1974, de estado civil divorciado, de profissão funcio-
nário público, residente e domiciliado na Avenida do Contorno, nº 724, Rancho Grande, Tremembé/SP, filho de ANTONIO 
APARECIDO VERNECK DA SILVA, de 70 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de novembro de 1950 e de 
ANGELA BORELLI VERNECK DA SILVA, de 68 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de julho de 1952, am-
bos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campinas-SP, nascida no dia 15 de abril de 1981, 
de estado civil solteira, de profissão advogada, residente e domiciliada na Avenida do Contorno, nº 724, Rancho Grande, 
Tremembé/SP, filha de JOSÉ DE ALENCAR BEZERRA, de 69 anos, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascido na data de 05 
de maio de 1952, residente e domiciliado em Juazeiro do Norte/CE e de DEOLINDA VIRGINIA DE ALENCAR BEZERRA, 
de 62 anos, natural de Pratápolis/MG, nascida na data de 24 de janeiro de 1959, residente e domiciliada em Taubaté/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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Mutirão da Oftalmologia em
Pindamonhangaba retoma

atendimento na próxima segunda-feira

Covid-19: Pindamonhangaba
inicia vacinação em pessoas de

42 anos ou mais nesta quinta

Nesta segunda-feira (28), 
Pindamonhangaba retoma 
o mutirão de atendimento 
na Carreta da Oftalmolo-
gia. A segunda fase acon-
tecerá no Pátio da Prefei-
tura, seguirá até o dia 8 de 
julho e pretende finalizar 
o atendimento, que teve 
início em outubro do ano 
passado, quando o municí-
pio viabilizou a contrata-
ção de 4 mil consultas des-
ta especialidade médica.
Diariamente serão atendi-
dos até 250 pacientes, no 
período das 7h às 11h e 
das 13h às 17h. A secretá-
ria adjunta de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, afirma 
que “Nosso atendimento 
acontecerá de segunda-fei-
ra a sábado, finalizando 
assim o contrato assinado 

Nesta quinta-feira (24), 
Pindamonhangaba inicia 
a vacinação em pessoas de 
42 anos ou mais sem co-
morbidades. O  drive-trhu 
no Parque da Cidade das 
9h às 15h, também con-
tinua, mas somente para 
este público.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campa-
nha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.
É importante lembrar que 
não haverá preenchimen-
to do “termo de cadastro 
Vacinação Covid-19” no 
drive-trhu, por isso, é obri-
gatório levar o termo pre-
enchido corretamente.
Confira a programação 
completa da vacinação 
desta quinta-feira:
Primeira dose
- Shopping Pátio Pinda, 
das 8 às 11h e das 13 às 
16 horas: Pessoas com 42 
anos ou mais sem comor-
bidades; Trabalhadores 
da saúde (1ª e 2ª dose) de 
18 anos ou mais; Estagi-
ários da Saúde que reali-
zam atendimento direto ao 
público, com 18 anos ou 
mais; trabalhadores de clí-
nicas e consultórios (todos 
os profissionais e apoio) 
com 18 anos ou mais; cui-
dadores de idosos ou dou-
las de 18 anos ou mais; 
motoristas e cobradores de 
ônibus do transporte pú-
blico.
- Pessoas com 42 anos ou 
mais e sem comorbidades 
podem se vacinar também 
nos seguintes postos: PSF 
Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, CISAS Morei-
ra César, CIAF/Saúde da 
Mulher e Centro Dia do 
Idoso, das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas; UBS 
Ipê 2 somente das 8 às 11 
horas.
- Pessoas com comorbi-
dades definidas pelo Esta-
do com 18 anos ou mais; 
transplantados, pacientes 
de hemodiálise ou síndro-
me nefrótica ambos com 
18 anos ou mais; pessoas 
com síndrome de down 
com 18 anos ou mais: Das 
8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas: Centro Dia do 

pelo município junto à em-
presa 20/20 Serviços Mé-
dicos, vencedora da lici-
tação”. O atendimento na 
carreta é realizado somen-
te para os pacientes que fa-
zem parte da fila do siste-
ma da saúde (SISREG), ou 
seja, cuja consulta consta 
como demanda cadastrada 
junto à unidade de saúde 
do paciente.
“O agendamento inicial 
das consultas foi realizado 
pela Secretaria de Saúde, 
para evitar problemas com 
número de telefone incor-
reto ou inexistente. Após o 
contato inicial, a empresa 
confirmará o agendamen-
to, diminuindo assim a 
porcentagem de faltosos”, 
explicou a secretária de 
Saúde.

Idoso, CIAF/Saúde da 
Mulher, CISAS Moreira 
César, PSF Nova Esperan-
ça e PSF Cidade Nova.
- Bosque da Princesa (8h 
às 11h e das 13h às 15h) 
e UBS Ipê 2 (das 13h às 
15h): Gestantes e puérpe-
ras com e sem comorbida-
des com 18 anos ou mais; 
profissionais da Educação 
Básica com 18 anos ou 
mais; e portadores de de-
ficiência permanente com 
18 anos ou mais.
Segunda dose
- Coronavac / Butantan: 
Sala de vacinas CIAF / 
Saúde da Mulher: Gestan-
tes e Puérperas, profissio-
nais da Educação e idosos 
com 62 anos ou mais. Das 
8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas.
- AstraZeneca / Fiocruz: 
PSF Nova Esperança 
(Araretama), CISAS Mo-
reira César, CIAF / Saúde 
da Mulher, Centro Dia do 
Idoso Vila Rica: Idosos de 
77 anos ou mais, das 13 às 
15 horas.
Confira as regras gerais e 
específicas:
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- Os trabalhadores de clí-
nicas, consultórios e pro-
fissionais de saúde pre-
cisam comprovação do 
vínculo empregatício e 
atividade. Os que já rece-
beram a primeira dose na 
data anterior devem seguir 
a data anotada na carteiri-
nha para a aplicação da se-
gunda dose.
- Os cuidadores de idosos 
e as doulas devem apre-
sentar documentos, regis-
tro de trabalho ou decla-
ração com todos os dados 
dos empregadores, como 
RG, CPF, endereço com-
pleto, telefone, assinatura.
- Pessoas com síndrome 
de down, pacientes renais 
em tratamento de diálise 
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados em 
uso de imunossupressores 
precisam apresentar laudo 
médico referente ao trata-
mento/diagnóstico. Para 
os últimos, também é re-

O mutirão contempla o 
atendimento de consultas 
oftalmológicas com exa-
mes de refração e outros 
procedimentos básicos 
para que o paciente possa 
sair com uma definição do 
seu diagnóstico.
“A maioria dos casos re-
mete a acuidade visual, 
necessitando do enca-
minhamento para uso de 
óculos ou atualização de 
lentes. Existem também 
casos de necessidade de 
cirurgias de catarata ou de 
outra patologia da vista, 
que também recebem os 
encaminhamentos neces-
sários e assim a gente tem 
condições de deixar essa 
especialidade com deman-
da livre”, explicou Ana 
Cláudia.

comendável a apresenta-
ção de receita médica do 
medicamento imunossu-
pressor em utilização pelo 
paciente. Originais e có-
pias.
- Qualquer pessoa com co-
morbidades e que integre 
os grupos anunciados deve 
apresentar comprovante 
da condição de risco por 
meio de receitas, relató-
rio ou prescrição médica. 
Os cadastros previamente 
existentes em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utiliza-
dos. Originais e cópias.
No caso de pacientes com 
hipertensão e que levarem 
a receita médica, ela de-
verá conter, no mínimo, o 
nome de dois medicamen-
tos para controle da doen-
ça.
- A orientação vale tanto 
para as pessoas na faixa 
etária quanto para as pes-
soas com down, em hemo-
diálise e transplantados.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
- Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
no www.vacinaja.sp.gov.
br/educacao com número 
do CPF, nome completo e 
e-mail. Um link é enviado 
ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro. Após a con-
clusão, cada pessoa rece-
be um comprovante com 
QRCode para verificação 
de autenticidade, que deve 
ser apresentado no posto 
de vacinação juntamente 
com RG, CPF e compro-
vante de endereço.
Caso a pessoa não locali-
ze o QRCode no e-mail, 
também é possível gerar o 
comprovante por meio do 
site, digitando o CPF e im-
primindo o documento.
- Os funcionários das em-
presas vinculadas à Se-
cretaria de Transportes 
Metropolitanos receberão 
um e-mail, enviado pela 
Prodesp, com um QRCo-
de que servirá de compro-
vação para ser vacinado, 
junto com uma identida-
de funcional e documento 
pessoal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 027/2021 – No dia 23 
de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 027/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Materiais Hidráulicos, à empresa: NAVODAP COMERCIO DE MA-
TERIAIS HIDRAULICOS, com valor total de R$ 169.900,40. Fica a 
empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 029/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Pneus, Câmaras e Protetores. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 24/06/2021, até as 09h00min do dia 06/07/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
06/07/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
06/07/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2021. 
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de La-
vanderia Hospitalar, Conforme Termo de Referência e Demais Ane-
xos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 24/06/2021, até as 13h00min do dia 06/07/2021; data da abertura 
de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 06/07/2021; data de 
início da sessão pública: às 14h00min do dia 06/07/2021, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.
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Estados Unidos doam 3 milhões 
de doses de vacina contra

covid-19 para o Brasil

Plano SP: Governo de São Paulo prorroga 
fase de transição até 15 de julho

Os Estados Unidos doa-
ram para o Brasil um lote 
de 3 milhões de doses da 
vacina da Janssen contra a 
covid-19. O carregamento 
será recebido na sexta-fei-
ra (25) pelo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
e um representante da em-

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (23) a prorrogação da 
fase de transição do Plano 
São Paulo, para todo o Es-
tado, até o dia 15 de julho. 
A medida é amparada por 
recomendação do Centro 
de Contingência, com base 
nos dados de evolução da 
pandemia do Coronavírus.
A última atualização do 
Plano SP previa a manu-
tenção da fase de transição 
até 30 de junho. Com a 
nova prorrogação, as nor-
mas passam a valer até a 
primeira quinzena de ju-
lho. As regras para fun-
cionamento das atividades 
econômicas permanecem 

baixada americana, no Ae-
roporto de Viracopos, em 
Campinas (SP).
Segundo informou o Mi-
nistério da Saúde no início 
da noite de hoje, o Brasil 
aplicou 90 milhões de do-
ses de vacina contra a co-
vid-19, com 65 milhões de 

as mesmas: os estabeleci-
mentos podem funcionar 
das 6h às 21 horas com no 
máximo de 40% de ocupa-
ção. As normas valem para 
estabelecimentos comer-
ciais em geral, incluindo 
galerias e shoppings que 
também estão autorizados 
a abrir as portas entre 6h e 
21h. O mesmo expediente 
deve ser seguido por ser-
viços como restaurantes e 
similares, salões de bele-
za, barbearias, academias, 
clubes e espaços culturais 
como cinemas, teatros 
e museus. Todos devem 
obedecer aos protocolos 
setoriais de segurança sa-
nitária, previstos no Plano 

adultos imunizados com 
a primeira dose. Segundo 
a pasta, o número repre-
senta 40% do público-al-
vo, composto por diversas 
faixas etárias acima de 18 
anos.
*com informações da 
Agência Brasil.

SP.
Permanecem liberadas as 
celebrações individuais e 
coletivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos, 
desde que seguidos rigo-
rosamente todos os proto-
colos de higiene e distan-
ciamento social.
Toque de recolher
O toque de recolher con-
tinua nas 645 cidades do 
Estado, das 21h às 5h, as-
sim como a recomendação 
de teletrabalho para ativi-
dades administrativas não 
essenciais e escalonamen-
to de horários para entrada 
e saída de trabalhadores 
dos setores de comércio, 
serviços e indústrias.


