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Novas rotas de verão da Azul incluem voo de SP a Ubatuba
A Azul anunciou no dia 17 de novembro que oferecerá voos de curta duração para nove des-
tinos bastante procurados durante as férias de verão. Entre 14 de dezembro e 31 de janeiro, 
o viajante terá a opção de fazer de avião trajetos usualmente feitos de carro. Em 38 voos 
diários, a empresa terá opções ligando o aeroporto de Congonhas (SP) a Angra dos Reis, 
Itanhaém, Paraty e Ubatuba, o Santos Dummont (RJ) a Angra dos Reis, Buzios e Paraty, o de 
Confins (MG) a Búzios (RJ) e Guarapari (ES), o de Fortaleza (CE) a Jericoacoara e o de Porto 
Alegre (RS) a Canela e Torres. O projeto se chama Verão Azul Conecta e é operado pela Azul 
Conecta, braço de aviação regional da Azul. A campanha tenta convencer o cliente a trocar 
o carro e as horas no trânsito pelos voos. As rotas serão realizadas em aeronaves Cessna 
com capacidade para nove passageiros. g

“Natal dos Sonhos” é 
inaugurado em Campos do Jordão
O tradicional “Natal dos Sonhos” de Campos do Jordão começou no dia 20 de novembro. O 
Portal de Entrada, a Praça da Abernéssia e a Praça do Capivari devem seguir decorados até 
o dia 11 de janeiro. Devido à pandemia da Covid-19, a celebração este ano contará com algu-
mas adaptações. O acender das luzes, por exemplo, este ano será programado. O ponto de 
partida será o charmoso portal de entrada da cidade, seguindo por toda avenida principal, 
até chegar nas conhecidas praças.   Neste ano os famosos brinquedos que movimentam o 
bairro da Abernéssia nesta época, como gangorras, balanços e escorregadores revestidos 
de um visual natalino, não estarão disponíveis. A programação do evento também não con-
tará com apresentações de música, dança e teatro. Em contrapartida, o evento dará lugar a 
um convite reflexivo sobre o Natal e seu verdadeiro significado, onde palavras motivacio-
nais poderão ser encontradas nas áreas mais visitadas da cidade, remetendo aos votos de-
sejados em 2020: Paz, Amor e Fé. Além disso, em breve um ambiente virtual será lançado 
com acesso à atividades lúdicas, vídeos e notícias, entre outras coisas. g
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Nascem primeiros bebês no Hospital de 
Clínicas da Costa Sul em São Sebastião

Guardas Civis de São José dos Campos encontraram um bebê, com idade entre um e dois 
anos, sozinho em casa, após atenderem uma ocorrência de tráfico de drogas na tarde do dia 
19 de novembro.  Após prender dois criminosos na rua, um guarda escutou o choro da criança 
em uma casa. Equipes do GTAM (Grupo Tático de Apoio com Motos) e do GAPE (Grupo de 
Ação e Pronto Emprego) da Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento próximo à UPA 
do bairro Parque Novo Horizonte, quando identificaram dois indivíduos em atitude suspeita. 
Paralelo a esta ocorrência, um dos guardas civis ouviu o choro intenso de uma criança vindo 
de uma casa próxima. A equipe da GCM foi até o local e teria encontrado o bebê sozinho no 
imóvel, que estaria com as portas abertas. Segundo a GCM, o Conselho Tutelar foi acionado e 
os agentes esperaram a chegada de um responsável. Cerca de duas horas após o encontro do 
bebê, a mãe chegou a sua residência e informou aos guardas que havia deixado a criança com 
uma outra pessoa enquanto ia na cidade. Todos foram levados à delegacia. g

GCM encontra bebê sozinho em casa após atender ocorrência 
de tráfico de drogas em São José

Aconteceu&

O recém-inaugurado Hospital de Clínicas da Costa Sul de São Sebastião recebeu os dois 
primeiros partos na manhã do dia 18 de novembro. João Pedro e Allana foram os primeiros 
bebês a nascerem no hospital. O primeiro parto foi o de João Pedro, por volta das 6h, 
dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na porta da 
nova unidade hospitalar. A Allana nasceu por volta das 9h46 na maternidade do hospital. 
“Já são mais de 11 dias da inauguração e estávamos na expectativa do primeiro nasci-
mento. Não poderia receber melhor notícia pela manhã do que essa. Quero parabenizar 
as duas mamães e desejar muita saúde para João Pedro e Allana”, disse o prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, conforme nota à imprensa. O Hospital de Clínicas da Costa Sul 
conta com 34 leitos, sendo 13 para urgência e emergência, seis para atendimento pediá-
trico, 15 para maternidade, duas salas de parto, três consultórios odontológicos, sala de 
raio-x, centro cirúrgico e unidades de pronto atendimento adulto e infantil. g


