
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 28 DE MAIO DE 2021 EDIÇÃO 2986  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios
São Sebastião é a primeira cidade do país a 

iniciar vacinação contra covid-19 em pessoas 
com comorbidade a partir de 18 anos

Militar morre no DCTA, em São 
José dos Campos, depois de 

uma explosão de pneu

Governo de SP prorroga normas 
da fase de transição no estado 

Documentário sobre costureira de 
Pindamonhangaba “Retalhos de 
Anjos” estreia nesta sexta-feira

Nesta semana em São Se-
bastião, a Secretaria Mu-
nicipal De Saúde iniciou a 
vacinação contra covid-19 
em pessoas com comorbi-
dade a partir de 18 anos. A  
cidade é a primeira do país 
a vacinar este grupo.
A vacinação será para pes-
soas com obesidade mór-
bida e comorbidades como 
cardiopatias crônicas, 
imunossuprimidos, doen-
ça renal crônica, cirrose 
hepática, doença cerebro-
vascular e pneumopatias 
crônicas graves, gestantes 
e puérperas de alto risco, e 
para quem recebe Benefí-

Um militar de 24 anos 
morreu nesta terça-feira 
(25) depois de um aciden-
te no Departamento de Ci-
ência e Tecnologia Aero-
espacial (DCTA), em São 
José dos Campos. A víti-
ma, que era soldado, esta-
va acompanhada por outro 
militar, que ficou ferido. 
O acidente, que foi com 
um pneu de equipamento 
utilizado para carregar ae-
ronaves, teria acontecido 
por volta das 17h em uma 
área do Instituto de Pes-
quisas e Ensaios em Voo 
(IPEV). O pneu explodiu. 

Nesta quarta-feira (26), o 
Governo de São Paulo re-
cuou na decisão de liberar 
o funcionamento do co-
mércio até as 22h a partir 
de 1° de junho, como foi 
anunciado na semana pas-
sa da pela gestão de João 
Doria (PSDB).
O estado de São Paulo 
está, desde 18 de abril, na 
chamada “fase de transi-
ção” do Plano São Paulo, 
que regula o funcionamen-
to dos setores da econo-
mia.
Desde segunda-feira (24), 
o comércio foi autorizado 
a elevar a capacidade má-
xima de 30% para 40%. 
A capacidade máxima de 
funcionamento do comér-
cio, que também tinha a 
previsão de ser ampliada 
para 60% no próximo mês, 
seguirá em 40%.

Nesta sexta-feira (28), 
acontecerá a estreia do do-
cumentário “Retalhos de 
Anjos”. 
A  Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba convi-
da todos para acompanhar 
o lançamento.
O documentário conta a 

cio de Prestação Continu-
ada (BPC).
De acordo com o secretá-
rio da SESAU, Reinaldo 
Moreira, São Sebastião é 
referência no planejamen-
to e logística de imuniza-
ção contra Covid-19 para 
outros municípios.
“Somos a única cidade do 
Brasil a abrir a campanha 
de vacinação de obesida-
de mórbida - e de algu-
mas outras comorbidades 
- para pessoas acima de 18 
anos. Também iniciamos 
a imunização dos portu-
ários, sendo os primeiros 
no Estado de São Paulo a 

Tanto o soldado, Rodolfo 
Luiz dos Santos, quanto 
um sargento, foram atingi-
dos. O soldado não resistiu 
aos ferimentos e morreu. 
Já o sargento, teve feri-
mentos leves. Ambos fo-
ram atendidos no hospital 
do DCTA.
A Polícia Civil está inves-
tigando o acidente. 
O DCTA emitiu uma nota 
lamentando o ocorrido:
“O Departamento de Ci-
ência e Tecnologia Aero-
espacial (DCTA) lamenta 
informar o falecimento do 
Soldado Rodolfo Luiz dos 

Durante a conferência o 
Governador João Dória 
afirma, “É a nossa reco-
mendação, pois os indi-
cadores da pandemia re-
comendam cautela nesse 
momento, e é cautela que 
nós estamos adotando”.
Segundo o diretor do Cen-
tro de Contingência do Co-
ronavírus, Paulo Menezes, 
a elevação dos casos da do-
ença fez o comitê revisar a 
recomendação e orientar o 
estado a não avançar nas 
flexibilizações. “Tivemos 
essa avaliação de que não 
seria ainda o momento de 
avançar como havia sido 
pensado na semana passa-
da. [...] Houve um aumen-
to na incidência de casos, 
estávamos com 370 casos 
por 100 mil a cada 14 dias, 
hoje temos 418 casos por 
100 mil, um aumento de 

história de uma senhora 
que foi convidada a con-
feccionar vestidos de ce-
tim plissados que seriam 
usados por anjos em pro-
cissões e coroações de 
Nossa Senhora, na década 
de 1980.
A transmissão será às 19h 
no canal do Youtube, e 

atender essa categoria”, 
explica.
A Prefeitura de São Se-
bastião por meio da Secre-
taria de Saúde (SESAU) 
e da Fundação de Saúde 
Pública (FSPSS), tem tra-
balhado para que todas as 
vacinas contra a Covid-19 
que chegam ao município 
sejam aplicadas com rapi-
dez.
Conforme o Ranking de 
Aplicação por Distribui-
ção do Plano Estadual de 
Imunização de São Paulo, 
a administração municipal 
já aplicou cerca de 92% 
das vacinas recebidas.

Santos em decorrência de 
um acidente de trabalho, 
ocorrido no final da tar-
de de terça-feira (25/05), 
em São José dos Campos 
(SP). O militar recebeu 
imediatamente os cuida-
dos médicos do Esquadrão 
de Saúde, mas não resistiu 
aos ferimentos. Foi aber-
to um Inquérito Policial 
Militar (IPM) para apurar 
as causas do acidente. A 
Instituição expressa suas 
condolências e informa 
que está prestando todo o 
apoio à família do militar 
neste momento de pesar.”

10% nessa incidência. Um 
aumento no número de 
internações é mais discre-
to, felizmente”, defendeu 
Menezes.
A secretária Patrícia Ellen, 
reforçou para a necessi-
dade de cumprimento das 
regras que hoje se encon-
tram em vigor.
“Esse é um modelo que 
requer muita cautela, mas 
nós precisamos de fato 
cumprir esses protocolos 
e respeitar em especial o 
toque de recolher”, disse a 
secretária.
Sem novas flexibilizações, 
todas as atividades eco-
nômicas serão mantidas 
em funcionamento até às 
21h, com capacidade de 
40% do público. O toque 
de recolher também deve 
seguir em funcionamento 
das 21h às 5h.

pode ser acessado através 
do link.
O projeto, dirigido por 
Sílvia Souza e Pau-
lete Correa Leite, é                                                    
contemplado pelo 
Edital 01/2020 -                                           
“Linguagens Artísticas” 
do FMAPC de Pindamo-
nhangaba.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

CPI da Pandemia ouve
diretor do Instituto Butantan 

nesta quinta-feira (27)

O diretor do Instituto Bu-
tantan (o primeiro centro a 
fornecer vacina anticovid 
à população brasileira), 
Dimas Covas, será ouvi-
do nesta quinta-feira (27) 
pela CPI da Pandemia. O 
requerimento de convoca-
ção é assinado pelo sena-
dor Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE).
“É necessária a oitiva do 
senhor Dimas Tadeu Co-
vas para que esclareça to-
dos os detalhes da atuação 
do Instituto Butantan des-
de o início da pandemia, 
especialmente com rela-
ção à produção de vaci-
nas”, defende o senador.
A vacina CoronaVac é re-
sultado da associação do 
instituto com a fabricante 
chinesa de medicamen-
tos Sinovac Biotech. O 
imunizante começou a ser 
aplicado no país em 17 
de janeiro deste ano, após 
muitas divergências en-
tre o governo federal e o 
governo do estado de São 
Paulo, o primeiro a com-
prar a vacina.
Na última quarta-feira 
(19), no primeiro dia de 
seu depoimento à CPI, o 
ex-ministro da Saúde Edu-

ardo Pazuello foi ampla-
mente questionado sobre 
falas do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
contrárias à aquisição da 
CoronaVac.
Ao negar pressão presi-
dencial contra a compra 
da vacina, Pazuello foi 
contestado por diversos 
senadores. Fabiano Con-
tarato (Rede-ES) afirmou 
que, após crítica de Bol-
sonaro ao imunizante, o 
Ministério da Saúde can-
celou a intenção de com-
pra que havia anunciado, 
opinião ratificada por Ze-
naide Maia (Pros-RN), 
para quem o presidente da 
República “desautorizou” 
Pazuello no episódio da 
CoronaVac.
O senador Humberto Cos-
ta (PT-PE) apresentou uma 
gravação com o presidente 
Bolsonaro dizendo que ha-
via dado ordens para que 
não houvesse compra da 
CoronaVac.
Acordo de colaboração
Professor titular de Medi-
cina Clínica da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão 
Preto, da Universidade de 
São Paulo, Dimas Covas 
está à frente do Instituto 

Butantan desde 2017. Em 
junho de 2020, foi o res-
ponsável pelo acordo de 
colaboração firmado com 
a farmacêutica chinesa 
para o desenvolvimento 
clínico do imunizante an-
ticovid.
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a aplicação da 
CoronaVac no Brasil com 
base em resultados dos 
testes e estudos clínicos 
que começaram em julho 
de 2020 em seis estados e 
no Distrito Federal.
De acordo com o Instituto 
Butantan, os resultados do 
estudo da fase 3 mostra-
ram que nos casos graves 
e moderados a eficácia da 
CoronaVac é de 100%. 
Para os casos leves, 78% e, 
nos muito leves, 50,38%. 
Até meados de maio, cer-
ca de 70% das doses con-
tra a covid-19 aplicadas 
no Brasil eram da vacina 
CoronaVac. 
Recentemente, o Instituto 
Butantan paralisou o enva-
se do imunizante no país 
por falta de matéria-pri-
ma importada da China: o 
ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA).
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Ismart abre processo seletivo 
para bolsas de estudos em 

São José dos Campos

Casa pega fogo no bairro do 
Cecap em Guaratinguetá

São José Futsal vence
de virada mais um jogo

pela Liga Nacional
O Instituto Social para Mo-
tivar, Apoiar e Reconhecer 
Talentos, Ismart, está com 
inscrições abertas de seu 
processo seletivo para es-
tudantes talentosos que es-
tejam cursando atualmen-
te o 7º ou 9º ano do ensino 
fundamental. São mais de 
1200 oportunidades para 
os três projetos da institui-
ção no ano letivo de 2022: 
Ismart Online, Alicerce e 
Bolsa Talento na cidade 
de São José dos Campos 
(SP). As inscrições gra-
tuitas estão abertas até o 
dia 17 de junho e podem 
ser realizadas por meio do 
SITE.
Para participar do proces-
so de bolsas, os pré-requi-
sitos básicos são: ter idade 
entre 12 e 15 anos (até 13 
anos para o projeto Alicer-
ce e até 15 para o Bolsa 
Talento) e renda familiar 
per capita de, no máximo, 
dois salários mínimos por 
pessoa. Os aprovados te-
rão acesso a programas de 
desenvolvimento e orien-
tação profissional, além 
da chance de acessarem 
uma plataforma de estu-
dos online ou, até mesmo, 
conquistar uma bolsa de 
estudos integral em colé-
gios parceiros do Ismart, 
localizados nas cidades de 
Belo Horizonte (MG), São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Sorocaba (SP) e Co-
tia (SP), além de São José 
dos Campos(SP).
Há mais de 20 anos, o Is-
mart tem a missão de iden-
tificar jovens talentos com 
baixa renda e alto desem-
penho escolar, que tenham 
entre 12 e 15 anos, para 
oferecer acesso a progra-
mas de desenvolvimento 
e orientação profissional. 
Ao longo desse período, o 
programa já teve mais de 
142 mil inscrições para o 
processo seletivo.
A diretora executiva do Is-
mart, Mariana Rego Mon-
teiro, explica que com 
acesso à educação de qua-
lidade, esses jovens podem 

Na manhã de hoje (27), o 
Corpo de Bombeiros foi 
acionado para conter o 
fogo em uma residência 
no bairro Cecap, em Gua-
ratinguetá. 
Duas pessoas, um homem 

Na noite desta quarta-fei-
ra (26), o São José Futsal 
conquistou a segunda vi-
tória pela Liga Nacional 
masculina. Jogando no 
ginásio do Tênis Clube, o 
time joseense derrotou o 
Santo André/Intelli por 3 
a 2, com gols de Matheus, 
Bob e Pelé.
O São José esteve atrás 
duas vezes no placar, mas 
teve forças para buscar a 
virada e somar a segunda 
vitória seguida em casa na 
competição. Na classifi-
cação do grupo A, o time 
ocupa a terceira posição 
com seis pontos (duas vi-
tórias e uma derrota).
Na segunda-feira (31), o 

sonhar mais alto, atingir o 
sucesso pessoal e profis-
sional, alcançando posi-
ções de destaque e trans-
formação social. “Em 20 
anos de atuação, o Ismart 
já tem mais de 300 gradu-
ados que estão promoven-
do uma mudança positiva 
em suas comunidades, fa-
mílias e sociedade. Nosso 
objetivo é quebrar o ciclo 
da pobreza, incentivando 
esses jovens talentosos a 
alcançar excelentes postos 
no mercado de trabalho”, 
diz.
Os projetos do Ismart
O Ismart Online é desti-
nado a candidatos que es-
tejam no 7º ano e oferece 
acesso a uma plataforma 
de estudos online, com 
conteúdos exclusivos, ati-
vidades em equipe, reu-
nindo, assim, conteúdo 
didático, tecnologia e um 
programa especial de de-
senvolvimento. No Ismart 
Online, os alunos também 
exercitam autonomia, pro-
tagonismo e superação, 
além de participarem de 
workshops de formação. 
Aqueles que se destacam 
no projeto têm chance de 
conquistar oportunidades 
de excelência, como bol-
sas de estudos presenciais 
e aprovação em colégios 
públicos ou privados para 
cursar o ensino médio.
O Projeto Alicerce tam-
bém se destina a estudan-
tes cursando o 7º ano do 
ensino fundamental e que 
tenham, no máximo, 13 
anos de idade. Os aprova-
dos no processo seletivo 
participam de um cursi-
nho preparatório durante 
dois anos (8º e 9º anos), no 
contraturno escolar, para 
que tenham a chance de 
ingressar em oportunida-
des de excelência no ensi-
no médio. 
O Projeto Bolsa Talento é 
voltado aos candidatos do 
9º ano do ensino funda-
mental, com até 15 anos de 
idade. Os aprovados terão 
a oportunidade de ingres-

e uma mulher, tiveram fe-
rimentos leves.
O incêndio aconteceu 
por volta das 7h desta                 
quinta-feira e foi extinto 
pelas equipes de bombei-
ros. 

time viaja para Umuara-
ma, onde enfrentam o time 
local, pela quarta rodada 
da Liga Nacional.
A partida desta quarta-fei-
ra, começou com o São 
José buscando sempre em-
purrar a defesa adversária 
em busca do gol. Mas foi a 
equipe de Santo André que 
abriu o placar, com Thiago 
Cabeça. A resposta veio 
alguns minutos depois. 
Com espaço para avançar, 
o goleiro Matheus chegou 
quase na área adversária e 
chutou forte, no alto, para 
empatar a partida.
Porém, em contra ataque, a 
equipe de Santo André tra-
balhou com agilidade para 

sar em colégios particu-
lares parceiros do Ismart 
para cursar o ensino médio 
com bolsa de estudos inte-
gral, receberão material 
escolar, transporte e ali-
mentação, além de partici-
parem de um programa de 
desenvolvimento pessoal 
e orientação profissional.
O Processo seletivo
1ª FASE: o candidato pre-
enche um questionário 
com cadastro completo, e 
responde ao teste online, 
com questões de múltipla 
escolha de português e 
matemática no SITE;
2ª FASE: os classificados 
na primeira etapa realizam 
uma prova digital com 
questões de múltipla esco-
lha de português, matemá-
tica e temas que avaliam 
o potencial de aprendiza-
gem;
3ª FASE: os candidatos 
participam de uma avalia-
ção socioeconômica para 
que sejam avaliados os 
critérios de renda solicita-
dos pelo Ismart;
4ª FASE: o candidato fará 
uma entrevista individual, 
com o objetivo de reco-
nhecer seu interesse em 
tornar-se bolsista. A en-
trevista também avalia a 
capacidade de superar de-
safios e as competências 
socioemocionais. Após 
esta etapa, os responsáveis 
também são entrevistados 
com o objetivo de enten-
der a dinâmica familiar;
5ª FASE: a última etapa 
consiste em uma dinâmica 
de grupo, com atividades 
para verificar caracterís-
ticas comportamentais, 
como habilidade de comu-
nicação, criatividade e so-
cialização;
Os resultados de todas as 
fases do processo seleti-
vo são disponibilizados 
no SITE e nas redes so-
ciais do Ismart (facebook 
e instagram). O candidato 
poderá acompanhar o seu 
resultado utilizando login 
e senha cadastrados no 
momento da inscrição.

Havia muita fumaça no 
local, o que causou lesões 
leves nas vítimas por ina-
lação. Eles foram socorri-
dos pelo SAMU e condu-
zidos ao Pronto Socorro 
Frei Galvão. 

ficar novamente à frente 
do marcador, fechando o 
primeiro tempo com van-
tagem de 2 a 1.
Logo no começo do se-
gundo tempo veio o empa-
te. Após jogada bem traba-
lhada, Bob recebeu a bola 
no meio e chutou forte, no 
ângulo.
Os joseenses continuavam 
criando e as chances apa-
reciam a todo o momento, 
mas a defesa adversária 
ia levando melhor até que 
Pelé apareceu no meio 
após uma sobra e chutou 
no canto para virar o jogo 
em 3 a 2, definindo a se-
gunda vitória consecutiva 
na competição.
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Nova companhia aérea dos 
Estados Unidos é lançada 

com 13 jatos Embraer

Loterias Caixa anuncia patrocínio 
de quase 25 milhões para atletas 

paralímpicos brasileiros

A Breeze Airways, nova 
companhia aérea america-
na, foi lançada nesta quin-
ta-feira (27), com uma 
frota planejada de 13 jatos 
Embraer. A nova compa-
nhia foi fundada por David 
Neeleman, mesmo funda-
dor da JetBlue e Azul.
Os primeiros voos ope-
ram a partir de hoje, entre 
Charleston, na Carolina do 
Sul, Tampa, na Flórida, e 
Hartford, em Connecticut, 
com os destinos restan-
tes a serem adicionados a 
cada semana até julho de 
2021. A Breeze receberá 
todos os 13 jatos arrenda-
dos durante o verão no he-
misfério norte, alcançando 
uma frota inicial de dez 
modelos E190 e três mo-
delos E195, com planos de 
aumentar a frota antes do 
final do ano.
A Breeze está criando uma 
companhia aérea que ofe-
rece uma experiência “re-
almente agradável”, com 
tarifas baixas e alta flexi-
bilidade, servindo destinos 
a partir de quatro aeropor-
tos principais - Tampa, 

As Loterias CAIXA anun-
ciaram nesta semana o 
patrocínio ao Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro no 
valor de R$ 24,7 milhões 
por 12 meses - entre junho 
de 2021 e junho de 2022. 
Os recursos para a for-
mação de atletas virão do 
Fundo de Desenvolvimen-
to das Loterias (FDL) e 
vão beneficiar mais de 26 
mil atletas em todo o país, 
desde o esporte de base até 
o alto rendimento.
O contrato prevê que o 
CPB deverá ampliar a atu-
ação em todas as regiões 
brasileiras, com ativida-
des em todos os estados. 
A renovação de patrocínio 
abrange 11 modalidades: 
atletismo, natação, halte-
rofilismo, tiro esportivo, 
futebol de 5, bocha, judô, 
goalball, basquete em ca-
deira de rodas, tênis de 
mesa e vôlei sentado.
As Loterias CAIXA inves-
tem no paradesporto bra-
sileiro, por meio do CPB, 

na Flórida; Charleston, 
na Carolina do Sul; Nova 
Orleans, na Louisiana; e 
Norfolk, na Virgínia.
De acordo com David 
Neeleman, CEO e funda-
dor da Breeze “Os E-Jets 
da Embraer são fenome-
nais na concepção de no-
vas companhias aéreas e 
no crescimento e suporte 
de novas rotas. Eles são 
os melhores nisso, como 
comprovado nas minhas 
companhias aéreas ante-
riores - e sem assentos no 
meio! A flexibilidade que 
a família de aeronaves 
oferece nos permite aten-
der à demanda flutuante 
de forma lucrativa - exata-
mente o que todas as com-
panhias aéreas precisam 
no momento. Ter os E-Jets 
como parte central de nos-
sa equipe me dá uma con-
fiança enorme.”
O Diretor de Vendas para 
as Américas, Mark Nee-
ly, também afirma que “É 
ótimo fazer parte de outro 
projeto de companhia aé-
rea de Neeleman. O lan-
çamento da Breeze com 

desde 2003, já tendo sido 
disponibilizados R$ 271,3 
milhões em patrocínio. 
Nesse período, em quatro 
Paralimpíadas, foram con-
quistadas 195 medalhas e 
o Brasil subiu 24 posições 
no ranking paralímpico, 
de 14º em Pequim 2004 à 
8ª colocação na Rio 2016.
Além dos Jogos Paralím-
picos de Tóquio, estão 
previstas no ciclo anual as 
seguintes ações para o alto 
rendimento: Programa 
Loterias CAIXA de Atle-
tas de Alto Nível; Prêmio 
Paralímpicos; Atleta Cida-
dão; Educação Paralímpi-
ca; Campeonato Brasileiro 
Loterias CAIXA e Circui-
to Brasil Loterias CAIXA. 
Para a formação de atle-
tas, entre projetos sociais, 
estão previstos: Festival 
Paralímpico; Centros de 
Referência Paralímpicos; 
Camping Escolar e Pro-
grama Movimente-se, que 
mobilizam anualmente 
cerca de 20 mil pessoas 

uma frota da Embraer é 
um endosso do valor que 
essas aeronaves oferecem, 
permitindo à Breeze esta-
belecer novas rotas ponto 
a ponto em mercados pou-
co atendidos, trazendo a 
conectividade necessária, 
protegendo rendimentos, 
gerenciando a demanda e 
fazendo isso de forma lu-
crativa.”
Os jatos E190 serão con-
figurados para acomodar 
108 passageiros, enquanto 
as aeronaves E195 terão 
118 assentos.
No início deste mês, a 
Breeze assinou um contra-
to de longo prazo para o 
Programa Pool de suporte 
que fornecerá uma ampla 
variedade de componen-
tes reparáveis para a frota 
de jatos E190 e E195 da 
companhia aérea. O acor-
do inclui cobertura total de 
reparação de componentes 
e peças, assim como aces-
so a um grande estoque no 
centro de distribuição da 
Embraer, apoiando o iní-
cio da operação da compa-
nhia aérea.

em todas as regiões.
Patrocínio à ginástica e ao 
atletismo
No início de maio, as Lo-
terias CAIXA anunciaram 
o patrocínio à Confedera-
ção Brasileira de Ginástica 
(CBG). O contrato prevê 
o investimento de R$ 7,5 
milhões por ano durante 
os próximos quatro anos. 
O valor total será de R$ 
30 milhões, de maio de 
2021 a maio de 2025. Os 
recursos virão do Fundo 
de Desenvolvimento das 
Loterias (FDL) e vão con-
templar duas Olimpíadas.
Também em maio, foi re-
novado o patrocínio ao 
atletismo brasileiro. 
O acordo prevê R$ 16 mi-
lhões do FDL à Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo (CBAt) por 12 meses 
- entre maio de 2021 e 
maio de 2022. 
Os recursos devem con-
templar cerca de 120 even-
tos nacionais, estaduais e 
as Olimpíadas.


