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ESPECIAL

COM ESTOQUE BAIXO,

BANCO DE SANGUE ESPERA
POR DOAÇÕES EM SÃO JOSÉ

Após registrar quedas sucessivas em
seu estoque, o Banco de Sangue de São
José dos Campos iniciou nesta semana
uma campanha pedindo adesão de
mais doadores, principalmente os que
têm tipos sanguíneos O+ e A+, quase
em falta na unidade.
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EDITORIAL.
Dois carecas de saber e
uma vítima: a democracia.
A democracia é o único caminho. E defendendo a
liberdade de expressão, livre arbítrio necessário para o
estabelecimento do diálogo, é que chegamos à improvável situação de defendermos alguém indefensável
pelo exercício de seu mandato outorgado por meio do
processo democrático. A prisão do deputado federal
Daniel Silveira, ocorrida no dia 16 de fevereiro, após
a publicação de um vídeo bastante chocante, em que
faz pesados e grotescos ataques a vários integrantes
do Supremo Tribunal Federal, causou espanto, não
apenas pela forma monocrática que foi determinada
pelo Ministro Alexandre de Moraes, obviamentedepois
votada e mantida pelo pleno, mas por não haver na
decisão qualquer consideração a respeito da imunidade parlamentar garantida no caput do artigo 53 da
Constituição: “Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”, afirma a Carta Magna, e o caso
em tela trata exatamente da manifestação de opinião
por parte de um parlamentar. Não estou defendendo a
opinião, e não é o caso de defender também o direito
do parlamentar exercê-la, mas sim o fato específico do
seu pleno dever de manifestar sua opinião, que é, no
caso, a reverberação de cerca de milhares de sufrágios
de cariocas para exercer suas representações no Parlamento. A prisão, ao meu entendimento, é uma violação da imunidade parlamentar por “opiniões, palavras
e votos” e uma violência ainda mais grave que a proferida pelo parlamentar de muitos músculos e poucos
neurônios. Não tenho dúvida de que as palavras lançadas por Daniel Silveira contra o Excelentíssimo Alexandre de Moraes estão protegidas por sua imunidade
parlamentar, e o ministro sabe disso. A imunidade,
confundida muitas vezes com privilégio, regalia, é, em
verdade a salvaguarda do Estado de Direito. A prisão
de um parlamentar por conta de sua opinião, isso sim,
atenta contra as instituições. Tempo cinza escuro no
estreito caminho da democracia.
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Diretora Executiva
Editor Chefe: Fabrício Correia
Reportagem: Andressa Lorenzetti, Fernanda Niquirillo,
Gabriel Campoy, Julia Lopes, Samuel Strazzer e Valtencir Vicente
Diagramação/Artes: Adriano Augusto
Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
Departamento Comercial: Luiza Tralli
Distribuição: Edson Amaral
PARA ANUNCIAR: 12 3204-3333
Tiragem em responsabilidade da administração do
Grupo Meon de Comunicação e auditada por:

Diário da Metrópole LTDA
CNPJ 18.859.803/0001-61
Avenida São João, 2.375 - Conj. 2009 a 2013 - Jardim das Colinas
São José dos Campos - CEP 12242-000 -PABX (12) 3204-3333
Email: redacao@meon.com.br
O Meon Jornal é um produto do Grupo Meon de Comunicação

MEON JORNAL

OPINIÃO //

IMPEACHMENT

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
O impeachment é o remédio contra a
institucionalização da mentira

Quem decide é o povo!

Antes de ser parlamentar, sou cientista político. E um democrata convicto. A necessidade de explicar didaticamente aos meus alunos que a
democracia é frágil e precisa ser cultivada, me obriga a uma constante
reflexão sobre a situação política do Brasil e do mundo no alvorecer
desta nova década.
Tenho clareza que não é a popularidade ou a falta dela que definem se
um governante deve ou não continuar no poder: são as urnas e a escolha
soberana do povo. Se a popularidade definisse quem deve permanecer na
presidência, estaríamos submetidos a uma instabilidade política incontornável. Não haveria tempo para o amadurecimento das políticas públicas
e, assim, viveríamos sobressaltados.
Mais que isso, considero a alternância um pilar institucional. Em um regime democrático sólido e maduro, é saudável que governos com planos
e visões ideológicas distintas de país revezem-se, sem que isso, contudo,
abale a estrutura e o funcionamento do Estado.
E, embora eu nutra divergências profundas e irreparáveis com o conjunto
de valores e ações que sustenta o atual Governo Federal – em especial o
extremismo, a intolerância, e o incentivo ao ódio e à discórdia entre os brasileiros –, não é isso que me faz declarar posição a favor do impeachment.
Por mais grotesco, sórdido, diminuto e incompetente que o presidente
me pareça, ainda assim, ele é legítimo. Foi o escolhido pela maioria dos
eleitores. Muito embora, a todo tempo, a legitimidade do próprio pleito,
das instituições, da tripartição de poderes, dos direitos humanos, da liberdade de imprensa, da validade da ciência e do conhecimento e da própria
democracia sejam aviltados por aquele que deveria ser o primeiro entre
todos nós a defender tudo isso.
O que me faz apoiar o impedimento de Bolsonaro é o conjunto de ações,
declarações e omissões que resultaram na extinção de milhares de vidas
humanas. Vidas brasileiras. Como líder maior, cabia a ele conduzir a nação
no momento mais desafiador de nossa história nos últimos cem anos.
Inspirar a população a se proteger em isolamento e quarentena. Confortar os doentes. Se juntar ao luto das famílias. Planejar ações de
logística e aquisição de insumos hospitalares. Enfim, unir o país para
enfrentar e vencer a pandemia e os efeitos nocivos dela na saúde e
na economia nacional.
Mas o que vimos, atônitos, foi o extremo oposto disso. Bolsonaro
transformou a maior tragédia sanitária dos últimos tempos em uma
mesquinha disputa de narrativa negacionista que só faz algum sentido
para dentro da sua bolha de apoio, alimentada por doses diárias e
ininterruptas de fake news. Mas esse negacionismo não ficou apenas
na retórica, ele vertebrou todo um conjunto de ações, declarações e
políticas públicas estéreis, como, por exemplo, a aquisição de toneladas de medicamentos sem eficiência comprovada.
A máquina de Estado e as suas autoridades despenderam tempo, energia e recursos num grande e patético teatro de horrores que não tardou a
cobrar seu preço: mais de 200 mil mortos, o que representa 10% de todas
as perdas por covid do planeta.
A mentira, centro da narrativa de campanha, foi promovida ao centro da
narrativa pública. Bolsonaro a institucionalizou.
A sequência dessa lógica distópica perdura até agora e castiga o povo brasileiro pelo conjunto de equívocos grosseiros dele e de seus ministros. O governo faz guerra contra a sensatez. Vejam a guerra promovida contra os cientistas, contra a vacina, contra os governadores, contra os servidores, contra os
protocolos médicos e contra a Organização Mundial da Saúde.
Vejam os ataques gratuitos da diplomacia e da família presidencial
à China, que agora, por exemplo, nos coloca reféns da implosão de
pontes de diálogo e negociação para aquisição de insumos valiosos
para a composição da vacina.
Assinei a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar as ações do governo diante da pandemia, mas já estou convicto que
o mal maior foi colocar a ideologia acima da vida de milhares de brasileiros. E isso tem um nome: crime de responsabilidade.
E, para esses casos, o que nossa Constituição aponta é o impeachment.

PROFESSOR
ISRAEL BATISTA,
é deputado federal
pelo Partido Verde,
Distrito Federal

Se digitar a palavra ‘impeachment’ no Google, aparecem 115.000.000 resultados. Se digitar ‘impeachment Brasil’, surgem 30.200.000. Números impressionantes e que crescem dia após dia. Impeachment tem sido um termo
muito frequente ultimamente na mídia e redes sociais do país.
Impeachment apareceu pela primeira vez na segunda metade do século
14, quando Lorde Latimer foi alvo de um processo da Câmara dos Comuns
(Parlamento Inglês). E logo foi incorporado pela maioria das nações em
que passou a vigorar a democracia representativa. No Brasil, o impedimento do cargo para presidente da República já constava na Constituição
de 1891. E a atual Carta Magna, aprovada em 1988, conservou em sua
estrutura a possibilidade de impeachment do chefe da Nação.
Qualquer brasileiro pode protocolar um pedido de impeachment contra o presidente da República ou outra pessoa que exerça função púbica. Basta entregar uma denúncia na Câmara dos Deputados. É claro que, para ser acatada, a
denúncia tem que estar acompanhada de provas do suposto crime cometido.
Desde a redemocratização no Brasil, todos os presidentes tiveram processos protocolados na Câmara dos Deputados. Fernando Collor teve
29 processos e um foi aceito. Itamar Franco recebeu quatro denúncias,
todas arquivadas. Fernando Henrique Cardoso teve 24 e Luiz Inácio Lula
da Silva, 37, todos também arquivados. Das 48 denúncias contra Dilma
Rousseff, uma foi aceita. E Michel Temer teve 30 pedidos.
Em 29 de dezembro de 1992, o então presidente Collor renunciou ao
cargo pouco antes de ser condenado por impeachment, tornando-se
inelegível por oito anos. Passado esse período, retornou à política como
senador eleito. Em 31 de agosto de 2016, Dilma foi cassada, mas manteve o direito de ocupar cargos públicos. Tentou ser eleita senadora por
Minas Gerais em 2018, mas ficou em 4º lugar.
Hoje, Jair Bolsonaro tem 70 pedidos de impeachment enviados à presidência da Câmara dos Deputados desde 5 de fevereiro de 2019, pouco mais de
um mês após tomar posse como chefe da Nação. Entre os motivos estão
visão negacionista do presidente sobre pandemia da Covid-19, participação
em atos antidemocráticos, suposta tentativa de interferência na PF, fake
news, ataque a jornalistas, convocação de manifestos contra o Congresso e
STF e discursos que caracterizam a prática de homofobia ou racismo.
Até agora nenhum avançou na presidência da Câmara. Por que? Porque
está faltando a parte mais importante desse processo: ouvir o povo!
Foi o povo que, com o movimento Diretas Já, restituiu a democracia no
país, após duas décadas de eleições indiretas. Foi o povo também que
fez valer a força de sua voz e, ante as denúncias de corrupção e o famigerado sequestro das cadernetas de poupança por Collor, pressionou o
Congresso pelo impeachment, que até então jazia na Constituição.
O clamor popular reapareceu em 2016, quando registrou-se o maior ato da
história do Brasil, superando até mesmo a manifestação das Diretas Já. Por
dias seguidos, os brasileiros não saíram das ruas em todas as regiões do
país para protestar contra pedaladas fiscais e corrupção no governo Dilma.
E, mediante os meios eletrônicos de comunicação em massa, fizeram uso de
seu direito democrático para anunciar aos quatro cantos do País o que queriam. Sim, é a população quem deve nortear sua representação parlamentar
nas principais questões do País. É o povo brasileiro quem deve nortear o
trabalho dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso é
democracia direta! Os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e nós, seus
representantes no Parlamento, temos a obrigação de os ouvir e se posicionar de acordo com o desejo da maioria. Nós, do Podemos, defendemos a
democracia direta. O partido de portas abertas está e sempre estará alinhado com a vontade do povo. O povo decide o nosso voto!

RENATA ABREU

é presidente nacional
do Podemos e deputada
federal, São Paulo

O FATO
E A FOTO

O deputado federal Daniel Silveira
(PSL-RJ), preso por determinação
do Supremo Tribunal Federal, após
divulgar um vídeo com ofensas
aos magistrados, pede desculpas
no telão da Câmara Federal
diretamente da carceragem da PF:
não funcionou. 364 deputados
votaram pela manutenção da prisão
do parlamentar carioca.
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ESPECIAL //

BANCO DE SANGUE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ESTÁ COM ESTOQUE ABAIXO DO RECOMENDADO.
Doar sangue é um ato de solidariedade
Da redação

Após registrar queda no estoque,
o Banco de Sangue de São José dos
Campos reforçou na segunda-feira,
dia 22 de fevereiro, o pedido por doadores no município. A campanha é
direcionada, principalmente, para
os que possuem tipo sanguíneo O+ e
A+, cuja disponibilidade está abaixo
do recomendado, mas todos os tipos
sanguíneos são esperados pela unidade. Doar sangue é um ato de amor
ao próximo. E mais do que isso. Ao
fazer esse gesto, o doador enche de
esperança o ciclo virtuoso da coletividade, doando vida e saúde para
quem mais precisa: seja um familiar,
pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo
uma pessoa que você nunca viu. Não
importa quem será o beneficiado,
mas sim, que outras pessoas terão
novas oportunidades, novas chances
de recomeçar a própria vida.

QUEM PODE DOAR

Para doar é preciso estar saudável e ter
entre 16 e 69 anos (menores devem vir
acompanhados de um dos pais e quem
doa pela primeira vez deve ter no máximo 60 anos). Também é preciso apresentar um documento oficial com foto. Os
homens devem pesar acima de 50 kg e
as mulheres, acima de 55 kg. Quem doa
também deve ter descansado no mínimo
6 horas e não estar em jejum. O doador
pode comer fruta, tomar café puro e comer pão com geleia ou manteiga. Nada
de leite e derivados ou alimentos gordurosos. As doações de sangue podem
ser feitas de segunda a sexta, das 7h às
12h30. O Banco de Sangue de São José
dos Campos fica à Rua Antônio Saes,
425, Centro. Telefone (12) 3519-3766.

CINCO BONS MOTIVOS PARA VOCÊ DOAR SANGUE
1- Uma única doação
pode salvar até quatro vidas
Se você está em boas condições de
saúde, doe. Afinal, é uma atitude simples, rápida e segura que pode ajudar
até quatro pessoas. Vale lembrar que,
quando alguém precisa de uma transfusão de sangue, só pode contar com a
solidariedade de outras pessoas.
2- Não existe substituto para o sangue
A ciência avançou muito e fez inúmeras descobertas. Mas nenhum cientista ainda encontrou outra maneira de
atender alguém que precise de sangue, além da doação. Existem alguns
produtos sintéticos que podem até re-

tardar uma transfusão, mas esse é um
método paliativo e temporário, que
não substitui o sangue humano.
3- Não há risco de contrair
doenças durante a doação
Além de todo material utilizado durante a coleta ser esterilizado e descartável, todos os candidatos a doação são submetidos a uma entrevista
clínica, onde serão avaliados os critérios de doação, conforme legislação vigente do Ministério da Saúde/
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sendo assim, não há
nenhum risco de contrair qualquer
doença durante a doação.

4 - Seu organismo repõe
rapidamente o sangue doado
Um adulto, seja do sexo masculino ou
feminino, possui em média cinco litros
de sangue em seu corpo. E em uma doação são coletados no máximo 450 mililitros. Ou seja, menos de 10% de todo o
sangue do seu organismo. Esse volume é
reposto em 24 horas pelo organismo.
5- O doador tem direito a
um dia de folga no trabalho
Voluntários que doarem sangue têm direito a um dia de folga a cada 12 meses
trabalhados, desde que a doação esteja
devidamente comprovada, de acordo
com os termos previstos na CLT.
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CIDADES //
IBGE abre 2,9 mil vagas
temporárias para realização do
Censo Demográfico 2021 na RMVale

ESCOLA ESTADUAL É
INTERDITADA APÓS SURTO
DE COVID-19 EM SÃO JOSÉ

Julia Lopes

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu, no dia 19 de fevereiro, as inscrições para
cerca de 2,9 mil vagas temporárias para a realização
do Censo Demográfico 2021 na RMVale. A remuneração pode chegar até R$ 2.100 e os contratos terão
duração prevista entre três e cinco meses.
Inscrições
Segundo o IBGE, as inscrições para ACM (agente censitário municipal) e ACS (agente censitário
supervisor) começam nesta sexta-feira (19) e vão
até 15 de março. Já para recenseador, as inscrições
serão realizadas de 23 de fevereiro a 19 de março.
Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para
ACM e ACS, ensino médio concluído.

Foto: Reprodução/ Facebook

Samuel Strazzer

Uma escola Estadual de São José dos Campos foi
interditada após cinco professores testarem positivo para Covid-19. A escola é de período integral e os
alunos têm contato com todos os professores.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, no
dia 16 de fevereiro (terça-feira passada), a Vigilância
Epidemiológica foi notificada de um possível surto
de coronavírus na escola estadual Sueli Antunes de
Mello – três professores haviam testado positivo

para a doença e nove estavam com suspeita.
No dia seguinte, quarta-feira (17), mais um professor teve o resultado positivo para o vírus. No
sábado (20), mais um funcionário testou positivo.
A Vigilância Epidemiológica de São José entrou
em contato com o GVE XXII (Grupo de Vigilância
Epidemiológica do Estado) que orientou suspender as aulas por 14 dias a partir do contato com o
último caso positivo.

Foto: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará
a prova. A taxa de inscrição será de R$ 39,49 para
ACM e ACS, e R$ 25,77 para recenseador e poderá
ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer
banco ou casa lotérica.

WI-FI PÚBLICO, SEMÁFORO
INTELIGENTE E APP DE NOTA FISCAL
SÃO ANUNCIADOS EM SÃO JOSÉ

SECRETÁRIOS DE TURISMO SE
REÚNEM EM CARAGUATATUBA E
DISCUTEM PRIORIDADES PARA 2021
Da Redação

Secretários de Turismo que integram o Circuito
Litoral Norte participaram, no dia 18 de fevereiro, de
uma reunião que teve como objetivo discutir metas
para 2021. A crise no setor turístico provocada pela
pandemia da Covid-19 também esteve na pauta, uma
vez que muitas ações precisaram ser canceladas ou
adiadas devido aos protocolos sanitários.
No encontro, os secretários de Caraguatatuba,
Ubatuba e Ilhabela apresentaram propostas e
ouviram a apresentação do secretário-executivo
do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro, entre elas, o que fazer para minimizar os custos que
cada município tem para a manutenção do consórcio de fomento devido às dificuldades.
Outra discussão importante foi referente às ações
a serem priorizadas para que possa ser desenvolvido um trabalho forte neste período.
“A importância da gente trabalhar pelo consórcio é porque existe uma solicitação do Ministério do Turismo pela regionalização e também do
Estado que é favorável ao trabalho das cidades
que têm consórcio ou fazem parte de algum tipo
de circuito”, explica Maria Fernanda Galter Reis,
secretária de Turismo de Caraguatatuba.

De acordo com Gustavo Monteiro, a previsão para
2021 é que o fluxo do turismo cresça 44,95% em
relação a 2020. Este cenário positivo está relacionado a algumas ações como o início da vacinação,
protocolos de segurança no setor, turismo de proximidade, com característica regional, disponibilidade
de crédito para investimentos, nova legislação de
recursos para municípios turísticos, campanhas de
promoção, pacotes e Rotas Cênicas.

Foto: Claudio Vieira

Samuel Strazzer

A prefeitura de São José dos Campos anunciou,
no dia 19 de fevereiro, novas ferramentas que
integrarão o projeto Cidade Inteligente. As novidades são: wi-fi público gratuito, semáforo inteligente e app de nota fiscal joseense.
Wi-fi Público
Serão disponibilizados ao todo 295 pontos
de wi-fi públicos espalhados pela cidade – cada
ponto cobre um raio de 50 metros. 168 equipamentos já estão funcionando dentro de escolas e
unidades de saúde. Outros 127 estão em fase de
instalação e teste em parques, praças, centros poliesportivos e unidades da Casa do Idoso. A previsão é que todos estejam funcionando até março.
Para se conectar, o usuário deverá buscar pela rede
WiFi Público e fazer um cadastro. Cada vez que logar,
a pessoa poderá usar a rede por 30 minutos podendo
obter mais 30 minutos por quantas vezes precisar.
App Nota Fiscal Joseense
O aplicativo permitirá que os empresários da
cidade emitam nota fiscal direto do celular.

Para utilizar o serviço, o prestador deverá baixar o
app, informar, nas telas iniciais, seus dados e os dados
do cliente, tipo de atividade e de serviço prestado e
emitir o documento que será enviado por e-mail.
A nova ferramenta já está disponível na App
Store e na Play Store. Basta buscar como NotaJoseense ou NotaSJC para acessar o sistema.
Semáforos inteligentes
Os semáforos inteligentes já estão em operação
em alguns pontos da cidade. Um sistema monitora o trânsito e gerencia o bloqueio e liberação do
tráfego para garantir melhor fluidez no trânsito.
Alguns cruzamentos importantes, como a região
do Arco da Inovação, do Jardim Augusta e Jardim
Oswaldo Cruz, já estão com o sistema funcionando.
A Avenida Juscelino Kubitschek, que cruza a região
leste, será a próxima a receber os equipamentos. O
sistema também irá integrar a Linha Verde assim
que entrar em operação. Neste caso, os semáforos
inteligentes irão trabalhar para dar prioridade aos
VLPs (Veículos Leves Sobre Pneus).
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CIDADES //
HOMEM MORRE EM CARAGUÁ AO CAIR DA
ARQUIBANCADA EM GINÁSIO ESPORTIVO
Gabriel Campoy

Um homem morreu em Caraguatatuba, no dia 20
de fevereiro, um sábado, por volta as 7h40, após cair
de uma altura de 7 metros em um ginásio da cidade.
Os bombeiros receberam a solicitação de ajuda
vinda da rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho,
no bairro Travessão, onde fica localizada a arena esportiva. O Corpo de bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local,
sendo que os socorristas entubaram o homem que
estava com diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, entretanto, a vítima
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois. Em nota, a prefeitura de Caraguatatuba informou que o ginásio onde a vítima morreu está com
obras paralisadas e lacrado há meses.
Há informação também de que moradores de rua
estariam frequentando o local, mas a identidade da
vítima não foi revelada. As causas do acidente serão
investigadas.

Integrante de um motoclube de
São José é agredido com uma barra de ferro
Gabriel Campoy

HOMENS ARMADOS
ASSALTAM CASA
LOTÉRICA NA ZONA
NORTE DE SÃO JOSÉ
Gabriel Campoy

Uma casa lotérica no bairro Alto da Ponte, em São
José dos Campos, foi assaltada no dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira, três homens armados invadiram
o local e levaram mais de R$ 16 mil em dinheiro.
Segundo informações das autoridades, o crime
teria acontecido no começo da tarde, por volta
das 13h, na rua Alziro Lebrão, onde fica o estabelecimento. Além do dinheiro em espécie, foram
levados documentos, uma mochila e o cartão de
memória onde estavam registradas as imagens da
câmera de segurança do local.
O caso segue em investigação pelo 4º Distrito Policial da cidade. Até o momento ninguém foi preso.

Um motoboy que integra o motoclube Abutre’s
foi espancado no dia 16 de fevereiro por um então
membro do grupo, em um imóvel no bairro Parque
Industrial, zona sul de São José dos Campos. As
agressões foram acompanhadas por outras pessoas e o ato foi filmado.
Integrantes do mesmo motoclube compareceram à delegacia e denunciaram o ocorrido às
autoridades. O vídeo das agressões vem sendo
compartilhado em diversas redes sociais.
O homem, vítima das agressões com uma barra
de ferro, foi apontado no vídeo como traidor, por
ter revelado externamente informações de uma
reunião do grupo. Com fortes dores na cabeça,
foi levado ao Pronto Socorro do Parque Industrial.
Ele não teria procurado a delegacia posteriormente. Identificado no vídeo como “Chileno”, o agressor, um homem de 47 anos, está sendo investigado pela polícia, assim como outras pessoas
que tenham participado do crime. Segundo nota
da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o
caso foi registrado como tortura e associação criminosa no Plantão Sul da Delegacia Seccional de
São José dos Campos.
Em um outro vídeo postado em rede social,
“Chileno” disse que esse tipo de atitude é normal

quando há calúnia ou difamação por parte de algum integrante e que estaria previsto no estatuto
do motoclube.
Mas em um comunicado divulgado no dia 18
de fevereiro, o presidente do motoclube Abutre’s,
conhecido como “Trovão,” repudiou os acontecimentos dizendo não serem compatíveis com as
diretrizes do grupo e o responsável pelas agressões foi, por unanimidade, expulso.
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CIDADES //
27 DOSES DE VACINA CONTRA
A COVID-19 SÃO PERDIDAS EM
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROFESSORA DE CAÇAPAVA QUE
ESTAVA INTERNADA COM COVID-19
MORRE AOS 32 ANOS

Foto: Adenir Britto

Fernanda Niquirilo

Gabriel Campoy

A Prefeitura de São José dos campos divulgou
que 27 doses da vacina contra a Covid-19 acabaram sendo perdidas por conta de problemas técnicos. O equivalente a quase três frascos da dose.
Margarete Correia, secretária de Saúde da cidade, disse que não houve extravio de vacinas e as
doses acabaram por questões técnicas. Ela ainda
minimizou a perda das doses. Segundo ela, “são

situações normais”. Até 16h do dia 19 de fevereiro,
o município já havia aplicado cerca de 36.572 doses da vacina contra o coronavírus desde o início da
campanha, sendo 29.169 em profissionais de saúde e trabalhadores dos serviços de apoio, além de
7.403 em idosos. A previsão é que a vacinação possa ser retomada na próxima semana, com a chegada
de novas doses.

Morreu, no dia 20 de fevereiro, a professora de
geografia Maria Teresa Miguel Couto, de 32 anos,
e a causa seria Covid-19. Ela atuava em Caçapava
na escola estadual Ministro José de Moura Rezende, que atende alunos dos Ensinos Fundamental
e Médio em período integral, além da EJA (Educação de Jovens e Adultos).
A professora, que estava afastada de suas atividades, foi internada com sintomas da doença no
Hospital Municipal de São José dos Campos, onde
permaneceu num leito de UTI, mas não resistiu.
O corpo foi enterrado na manhã do dia seguinte
(21) no cemitério municipal de Cachoeira Paulista
onde a família dela mora.
No dia 18 de fevereiro, a mãe da professora, de 59
anos, também morreu por complicações da doença.
Em uma rede social Maria Teresa escreveu no
último dia 12 de fevereiro sobre a Covid-19. “Sobre essa Pandemia...Tomem cuidado gente, isso
não é brincadeira não. Num dia a gente tá bem e
no outro não tá mais! Se cuidem, usem máscara
e que Deus nos proteja até ter vacina pra todos!
Não é só uma gripezinha!”, publicou.
Nas redes sociais, alunos e colegas de trabalho
lamentam o falecimento da professora.
Por nota, a Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo esclarece que segue todos os protocolos
definidos por autoridades de saúde e preserva a segurança de professores, servidores e alunos.
A escola estadual Ministro José de Moura Rezende permanecerá oferecendo o ensino remoto
e, conforme orientação da Vigilância Sanitária do

Foto: Divulgação

município, deverá reabrir no dia 24 de fevereiro.
A pasta ressalta que os casos confirmados de
servidores e alunos são acompanhados por meio do
SIMED (Sistema de Informação e Monitoramento da
Educação para Covid-19) da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo, que tem os dados atualizados diariamente e que, desde 16 de fevereiro, passaram a ser apresentados à imprensa.
Procurada, a prefeitura de Caçapava não se manifestou sobre o assunto até o momento da publicação.

Câmara de São José aprova proibição
de estacionamento em áreas de fluxo
Da Redação

Na sessão da Câmara de São José dos Campos do último dia 18 de fevereiro, os vereadores
aprovaram oito projetos de lei. Um deles é o de
autoria do vereador Renato Santiago (PSDB), que
autoriza a prefeitura a proibir o estacionamento
em locais que poderão ser definidos pelas secretarias de Proteção ao Cidadão, de Mobilidade Urbana e/ou de Governança nos períodos e horários
rotineiros dos chamados “fluxos”. O objetivo é
resguardar o direito ao sossego e segurança dos
moradores desses locais regularmente utilizados
para realização de festas clandestinas.
A prefeitura poderá interditar, fechar ou bloquear
as vias públicas e implementar campanhas educativas, preventivas e proibitivas do uso de álcool e
drogas lícitas e ilícitas em espaços públicos, bem
como intensificar a fiscalização por meio das parcerias entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar com
a blitz da Lei Seca. Em caso de descumprimento, os
infratores ficam sujeitos às penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.

Foto: Câmara Municipal/ SJC
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SAÚDE //

CUIDADOS QUE OS PAIS DEVEM TER COM

A PELE DO BEBÊ NO VERÃO
Meon Jornal conversou com a dermatologista infantil Kerstin Taniguchi Abbage
que alerta sobre os riscos da alta temperatura para o bem-estar infantil
Da Redação

Na estação mais quente do ano,
mesmo frente a pandemia do novo
coronavírus, há um clima favorável
para a diversão das crianças, com
atividades ao ar livre e brincadeiras,
mas também podem ser a causa de
irritação e desconforto infantil. Choros
sem causa aparente, vermelhidão
na pele e coceiras são algumas das
situações que acometem os bebês, por
diversos motivos, e podem também
estar relacionadas ao calor, comum
no verão. “Oriento os pais de que
os cuidados devem sempre existir,
mas, no verão, é preciso redobrar a
atenção. Crianças têm pele sensível
e um pequeno descuido pode
trazer muito incômodo e prejudicar
o bem-estar e a saúde deles”,
explica a dermatologista e pediatra
Kerstin Taniguchi Abbage. Quando
o ambiente está muito quente, é
comum a criança suar bastante. O
uso de roupas oclusivas ou produtos
muito espessos ou oleosos sobre
a pele dos bebês pode causar a

famosa “brotoeja”. “A imaturidade
das glândulas de suor desencadeia
a miliária, também conhecida como
brotoeja, uma dermatite inflamatória
que provoca lesões avermelhadas na
pele, principalmente no pescoço, na
região superior do tronco e na face”,
alerta a especialista.

Kerstin Taniguchi Abbage

As irritações cutâneas também
podem ser provenientes de alergias
e dermatites, que são agravadas
em dias mais quentes. Por isso,
o essencial neste período do ano
é manter a criança em locais
ventilados. “Evite ar-condicionado,
pois a umidade do ar diminui ainda
mais, deixando a pele ressecada
e mais sensível. Dê preferência
às janelas abertas para arejar o
ambiente e, quando necessário,
faça uso do ventilador”. Em caso
de dúvida, consulte sempre um
pediatra ou dermatologista. Tecidos
grossos, sintéticos e roupas justas
ao corpo devem ser evitados nesta
época do ano, porque podem irritar
a pele dos pequenos, especialmente
nas dobrinhas. “Opte por roupas
em algodão puro. Este tecido deixa
a pele da criança respirar e não
retém o suor. Nos dias com altas
temperaturas, experimente utilizar
apenas a fralda, pode ajudar”, alerta
a Dra. Kerstin.

Os bebês passam boa parte do
tempo deitados ou no colo de
um adulto, por isso, a região das
dobras, que retém o calor, fica
suscetível à fricção, maceração e
a ocorrência de dermatites. Nestes
casos, a especialista recomenda o
uso de talco líquido no pescoço,
virilha, braços e pernas. “Ele vai
diminuir o atrito e manterá o local
sequinho e fresco. Pode ser usado
logo após o banho e ao longo do dia,
sempre que os pais ou cuidadores
notarem necessidade de diminuir o
suor.” Outro ponto de atenção, na
estação do verão, é a exposição ao
sol. Ajustar o horário de passeios
para antes das dez horas da manhã
e após às quatro horas da tarde
é o recomendado. Sempre com
proteção solar (as idades e melhores
indicações dos produtos podem ser
encontrados no site da Sociedade
Brasileira de Pediatria), roupas
com proteção UV e uso de bonés e
sombrinhas.
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TONINHO COLUCCI
FAZ UM BALANÇO DE SEUS PRIMEIROS
30 DIAS A FRENTE DE ILHABELA
Da Redação

Em entrevista ao Jornal Meon, o
prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci
(PL), falou sobre os primeiros 30 dias
de sua administração. Apontou as
dificuldades enfrentadas, retorno
às aulas, vacina e plataformas
sanitárias adotadas no combate à
Covid-19. Colucci tem valorizado
o quadro de funcionários efeitvos
para o preenchimento de vários
cargos comissionados de sua nova
administração, além de ter buscado
na própria cidade os melhores nomes
para seu assessoramento, bem como
profissionais de renome nacional,
como Luciane Leite, ex-diretora da
SPTuris e BahiaTursa e da WTM
Latin America, para o turismo e
desenvolvimento econômico e o exdeputado federal Xico Graziano para

o meio ambiente.
“Agora sei de fato o tamanho do
problema. Encontrei uma situação
muito pior que imaginava. Cidade
abandonada, não só os espaços
públicos, mas a gestão pública como
um todo. Na falta de comando,
cada secretaria agia como se fosse
independente. Quando cheguei
faltava até material de limpeza.
Estamos resolvendo de forma
emergencial”, afirmou o prefeito.
Ainda durante a entrevista, o
prefeito de Ilhabela falou sobre a
ação enérgica para interromper
a “indústria de desapropriações”
que se instalou na gestão
municipal. Colucci está buscando
documentações e procedimentos
para que a cidade não seja

Primeira reunião de secretariado realizada em 2 de janeiro

Visita de Colucci ao Hospital Mário Covas
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prejudicada com os procedimentos
adotados na gestão anterior.
“Em muitas das desapropriações,
nem o cadastro da prefeitura tem
documentos de imóveis adquiridos no
fim da gestão. Nada justifica a pressa
com que as desapropriações foram
feitas. A área do Galera é uma delas,
acho muito complicado, inclusive na
questão ambiental. Sem contar o valor
da desapropriação.”
Toninho Colucci reforçou a suspensão
do contrato de tendas e estruturas,
utilizadas pela gestão na área da
saúde. “Ilhabela tinha deixado de ser
a Capital da Vela para ser a Capital da
Tenda. Mudamos isso de cara. Não tem
porquê, o dinheiro que era gasto com
estas estruturas investimos na melhoria
dos leitos físicos e permanentes. Era

tenda, painel de led e trave para colocar
faixa. Mandei limpar os lugares. Aquele
hospital de campanha que montaram
era mais para circo. Sou da área da
saúde, fiz mestrado, sei o que estou
fazendo, administração hospitalar é
minha área. Disponibilizei mais leitos
em menos de um mês.”
O prefeito disse estar empolgado com
o novo momento e não teme os desafios
a serem enfrentados, seja no combate
à pandemia ou na “reconstrução”
da gestão pública e que Ilhabela já
começa a retomar seu desenvolvimento.
Ao encerrar a entrevista, Colucci
reafirmou que tomou todas as medidas
necessárias para o retorno das aulas,
ainda no mês de janeiro, e que além
do rodízio haverá aulas aos sábados na
rede municipal.

Toninho Colucci definiu o local e determinou a construção da Estação
Secundária de Tratamento de Esgoto (ETE) da região Sul de Ilhabela

Colucci se indigna com a “indústria de desapropriações”, que desmontou

Fotos: Divulgação
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Ampliação da estrutura hospitalar, acabando com a “Ilhabela, capital da tenda”
Segunda dose da vacinação
contra a Covid-19

Após 21 dias, os profissionais da
rede pública de saúde de Ilhabela
já receberam a segunda dose da
vacinação. A ação teve início no dia
11 de fevereiro e os profissionais
do hospital Governador Mário
Covas Júnior foram os primeiros a
receberem a dose.
De acordo com a Secretaria Estadual
de Saúde (Sistema Vacivida), a
Prefeitura de Ilhabela já vacinou mais
de 1000 pessoas, são elas: profissionais
de saúde e idosos, e, desde o dia 10 de
fevereiro, antecipou o grupo de pessoas
com idade entre 85 e 89 anos.
“O momento é de muita esperança
para nós! Mas isso não significa
que devemos negligenciar os riscos
desta doença, pois a vacina diminui
as chances de contágio, a pessoa
mesmo vacinada e sem desenvolver
a Covid-19 pode transmitir para
outras”, ressalta Luís Fernando
Minamihara, Médico e Coordenador
da Clínica Médica e do Setor de
Internação Respiratória. Vale
lembrar que mesmo com a chegada
da vacina, a pandemia ainda não
acabou! Todos devem continuar com
as medidas preventivas de higiene
pessoal, distanciamento social e
utilizando máscaras.
Covid-19 em Ilhabela
Até o mês de fevereiro, Ilhabela
registrou cerca de 5.000 casos
confirmados da Covid-19, destes 27
óbitos e 4956 recuperados.

“ILHABELA
TINHA DEIXADO
DE SER A
CAPITAL DA
VELA PARA
SER A CAPITAL
DA TENDA.
MUDAMOS ISSO
DE CARA.”
Remoção de veículos
abandonados

A Prefeitura de Ilhabela iniciou
no dia 15 de fevereiro a remoção
de veículos abandonados em vias
públicas. Os veículos identificados
pelo mau estado de conservação
e abandono, há mais de dez dias,
serão removidos e levados até o
pátio concessionário do município.
O veículo que não for procurado
pelo proprietário no prazo de 90
dias, irá à hasta pública (penhorado
e leiloado pelo poder público).
Além disso, será aplicada multa de
R$2.000,00 (dois mil reais), caso
haja o recolhimento do veículo fora
do prazo estabelecido por lei, que
só poderá ser retirado do pátio após
comprovação de posse, pagamentos
de multa, do transporte até o pátio e
diárias devidas.
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ARTE & VIDA

VIRTUARTE

FESTIVAL VIRTUAL DE ARTE NA SERRA DA
MANTIQUEIRA TRAZ GRANDES NOMES DA
CULTURA PARA A RMVALE
Da Redação

VirtuArte é um festival inovador que oportuniza o artista de volta aos
palcos só que de maneira virtual, por meio de lives que acontecerão no
Casarão da Pintora Adelaide, em São Bento do Sapucaí, terra amada do
saudoso Miguel Reale, entre os dias 6 e 14 de março. Em um casarão de
um século e meio, sede do Espaço de Leitura e Arte Eugênia Sereno, cinco
sets de transmissão em ambientes separados, permitindo que aconteçam
as aberturas das apresentações musicais em formato live por artistas da
cidade. O festival permeia por várias linguagens artísticas como música,
dança, teatro, cinema e literatura, além de programas de entrevistas sobre
gastronomia e diversidades. O objetivo desse formato é aproximar o máximo possível a realidade virtual do palco, da produção de arte, seguindo
todos os protocolos e as exigências da vigilância sanitária. Entre os convidados para o festival estão Chico César, Anelis Assumpção, Tetê Espíndola,
a atriz Tuna Dweck e a escritora Alice Ruiz O projeto foi contemplado pelo
Edital ProAC Expresso LAB nº 40/2020, com observância da Lei Aldir Blanc.

PROGRAMAÇÃO
06 DE MARÇO

16h - Abertura do Festival
com Vanderléia Barboza

Curadora e idealizadora do Festival VirtuArte, é articuladora
de interlinguagens de arte no diálogo com a literatura. Teve
Projetos Premiados no ProAC/SP nas áreas de saraus culturais,
trabalho em bibliotecas, economia criativa e territórios das
artes. Parecerista Técnica de Projetos Culturais há 10 anos.
Gestora do Espaço de Leitura e Arte Eugênia Sereno (Casarão da
Pintora Adelaide). Contadora de histórias (Tia Nástácia, Griô da
Montanha e Mãe-Saci), diretora do grupo de Sarau-cênico Líricas
e Prosas e organizadora da Semana eugênia Sereno de Arte e
Literatura. Há mais de 25 anos atua nas áreas de Literatura, Arte
e Gestão Cultural no Estado de São Paulo.
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PROGRAMAÇÃO
06 DE MARÇO

18h - Congada São Benedito

19h - Live Show Chico César

Autor de sucessos consagrados pelo público,
como “Mama África” e “À Primeira Vista”, o
Cantautor Paraibano de Catolé do Rocha tem
nove álbuns lançados: “Aos Vivos” (1995),
“Cuscuz Clã” (1996), “Beleza Mano” (1997),
“Mama Mundi” (2000), “Respeitem os meus
cabelos brancos” (2002), “De uns tempos
pra cá” (2005), “Francisco, Forró Y Frevo”
(2008), “Estado de Poesia” (2015) e “O Amor é
um Ato Revolucionário” (2019).

07 DE MARÇO

17h - No sofá da
Adelaide com Dona Maria
18h - “Maior que a Saudade”
com os Catireiros da Mantiqueira

Os Catireiros da Mantiqueira interpretam
de maneira única os grandes clássicos do
sertanejo raiz e da dança catira. O Show
“Maior que a Saudade”, busca manter com
muito empenho e amor a cultura e as tradições
da nossa cidade, São Bento do Sapucaí.

08 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos
na Serra: Chef Saiko Desu
17h - No sofá da
Adelaide com Rita Elisa
18h - Dança do Ventre
com Lívia Vieira

Lívia Vieira, bailarina e professora de Dança
do Ventre, proprietária da escola Núcleo de
danças Lívia Vieira em São Bento do SapucaíSP. Apresenta “Inta Omri” - O que eu vi antes
de os meus olhos verem você foi uma perda.
Você é minha vida!

18h15 - Um pedido pra recomeçar
19h30 - Lançamento do Livro
Milágrimas Ilustrado
Com: Alice Ruiz S e Luli Penna

21h - Um Milagre entre Mil
Lágrimas

09 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos na
Serra: Chef Ricardo Andrade
17h - No sofá da Adelaide:
Entrevista com Heda
18h - Catrina: Dia dos Mortos
19h30 - Cinema e Literatura:
A figura do Medo
20h30 - Contos da Nossa Terra Uma Homenagem a Tião Tino
O Homem que Matou o
Lobisomem

10 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos na
Serra: Bartender Graciela Souza
17h - No sofá da Adelaide
com Ana Ribeiro
19h - Cinema: A Figura da Mulher
na Produção Cinematográfica
Com: Well Darwin e Tuna Dwek

20h30 - Live Show Temas de
Filmes com Jukebox

11 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos
na Serra: Chef Vitor Pompeu
17h - No sofá da Adelaide
com Laís Magalhães
19h - Comportamentos na
Pandemia e o Papel da Arte

Com: Tatiana Assadi e Nelson Screnci

20h30 - Live Show Quintal
Instrumental

12 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos
na Serra: Chef Anouk
17h - No sofá da Adelaide com
Juliana do Frescor da Mantiqueira
18h - Fragmentos do espetáculo
Foliar: Heranças de lá pro
povo de cá
18h15 - Folia de Reis Luz de
Belém: Viva os Santos Reis

19h - Show Live Sampa Mãe
com Anelis Assumpção

Anelis Assumpção - Cantora e
compositora brasileira, filha de Itamar
Assumpção, representa o espírito livre de
amarras da vanguarda da música de São
Paulo, sempre buscando a originalidade
e o afro futuro. Já lançou três elogiados e
premiados álbuns: “Sou Suspeita, Estou
Sujeita, Não Sou Santa” (2011), “Amigos
Imaginários” (2014) e “Taurina” (2018).

20h30 - O Reencanto de
Felipe Gueri

13 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos
na Serra: Chef Cláudia Moraes
16h - Live Show Raízes da Roça
com Campo Belo & Companheiro
18h - Altissonantes

Altissonante é um espetáculo solo da artista
circense Lu Menin, que constrói a própria
trajetória feminina em um aparelho que
chamamos de Aereotório - uma estrutura
autoportante em forma de oratório. Lu Menin,
artista cênica circense multilinguagens dança,
circo, teatro físico, canto e capoeira. Uma
das sócias do Circo Zanni, coletivo de artistas
saídos de escolas de circo que atuam em sua
lona desde 2004 pelo estado e pelo país.

19h30 - Mostra Tudo 5ª Edição
20h30 - Live Show Vozes
do Nordeste

14 DE MARÇO

9h - Sabores e Segredos na Serra:
Receita com a Chef Ariadine

19h - Live Show com Tetê
Espíndola e Caito Marcondes

Um encontro especial da cantora e
compositora Tetê Espíndola e sua craviola
com Caito Marcondes e suas exóticas
percussões e outras novidades. Tetê cantará
composições inéditas como também seus
grandes sucessos. Caito além de acompanhála tocará algumas.

14

MEON JORNAL

MEOW //

P

LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

PETIT COMITÉ

QUERO AGRADECER AS DEZENAS DE CONVITES QUE
NOSSA COLUNA TEM RECEBIDO PARA EVENTOS SOCIAIS
E ATIVIDADES COMERCIAIS NA RMVALE, NÃO SOU
POLÍTICO, MAS PROMETO QUE DAREI A DEVIDA ATENÇÃO
A TODOS OS ACENOS EM MINHA ILUMINADA DIREÇÃO.

Beleza
feminina

Uma das mais atuantes
CEOs do mercado de
beleza, Telma Santos, da
Raiz Latina, acena para um
novo nicho de negócios
em 2021, a dermoestética.
Vencedora de diversos
prêmios, aqui e lá fora, a
moça exibe em sua estante
um Best Enterprise Cannes,
concedido na França, está
sempre na vanguarda.

Equilíbrio e
organização
COM EXPERIÊNCIA EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR,
DANI GALDINO ESTÁ DE
VOLTA AO COMANDO DA
COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA
DE CAÇAPAVA, CIDADE SIMPATIA.
EM SEU RETORNO, PRIORIDADE
NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA GESTÃO E
NA INFORMAÇÃO PRECISA
PARA O COMBATE AO NOVO
CORONAVÍRUS.

Canção do amigo

Linda declaração de amor e
amizade que o Pe. Fábio de Melo
fez em seu Instagram para celebrar
mais um ano da competente e
admirável dermatologista Adriana
Vilarinho, que considera sua irmã.
Os dois se conheceram em uma
viagem à Terra Santa e não se
desgrudaram mais.

Alles Gute zum
Geburtstag

A querida Sabine Baumann,
coordenadora do Grupo Meon
de Comunicação, termina o mês
de fevereiro com nova idade e
bolsa Hermés. De descendência
alemã, com passagem pela
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha, em São Paulo, a
moçoila tem se dedicado a projetos
especiais no grupo em que é sócia.

Milk point

A bela Fabiana Braga, de
São José dos Campos, tem
se desdobrado em múltiplas
atividades. Mãe de quatro lindos
meninos, entre outras coisas faz
gestão administrativa de uma
escola de línguas na cidade e
mantém visitas rotineiras a sua
propriedade rural, onde cria
gado leiteiro, em Minas Gerais.
Alta quilometragem.

Manequim
Responsável pela comunicação e
marketing de um dos patrimônios
educacionais da cidade, o Instituto
São José, Geovani Amorim, também
é produtor artístico do cantor Afonso
Nigro. Ex-integrante da boy band
“Dominó”, Afonso, que marcou época
com canções adolescentes como
“Companheiro”, “Tô P da Vida” e
“Manequim”, nos anos 80, segue o
baile em carreira solo.

Academia
Paulista de Letras

O paulistano mais valeparaibano
que conheço, Joaquim Maria
Botelho, filho da saudosa e
inesquecível Ruth Guimarães,
inscreveu-se na disputa pela cadeira
de número 7 da Academia Paulista
de Letras, que ficou vaga com o
falecimento de minha amada amiga
Anna Maria Martins. Jornalista,
ensaísta e escritor, trabalhou
em importantes empresas de
comunicação do Brasil, como Revista
Manchete, TV Bandeirantes e TV
Globo e o jornal “Valeparaibano”.
Presidiu a União Brasileira de
Escritores, concorre com entre
outros, o filósofo Leandro Karnal.

Poderoso olhar

Ela arrasa sempre com mais de 12mm,
evidente! Monique Bertolini, CEO da
Sweet Lashes, se consolida como uma
das requisitadas influencers quando
o assunto é extensão de cílios. Já
totaliza, entre seguidores do perfil
do atelier e o seu pessoal, mais de
50.000 seguidoras. Lindíssima.

Cabelo
ao vento

Uma dúvida paira no
ar: o que levou o pastor
Carlito Paes, o discípulo
de Rick Warren a mudar
radicalmente o visual
californiano para o cabelo
bagunçado arrumado, vulgo
“messy hair”? Em tempo, o
estilo já virou moda entre
os pastores da Igreja da
Cidade.
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MEOW //

CRUZADINHA
HORIZONTAIS
6. Ele já recebeu o _ de Natal. (5)
7. Gás nobre (Ne, n. atômico 10) usado em letreiros luminosos. (6)
8. Referente ao direito civil (plural). (6)
9. Encher com ar. (6)
10. Cabelo, em inglês. (4)
11. Contrária à razão (plural). (8)
13. Terrenos lavrados e cultivados. (8)
17. Aquele remédio tem diversos _. (4)
19. Fazer a dublagem. (6)
21. Impedir, impossibilitar (6)
22. Dinheiro dado aos mendigos. (6)
23. Objeto, coisa pequena. (5)

VERTICAIS
1. Voz muito forte. (8)
2. Textos escritos em versos. (6)
3. Caracóis ou lesmas, em inglês. (6)
4. Telhado, em inglês. (4)
5. Cada uma das oito partes iguais que se divide algo. (6)
6. Junção entre braço e ombro. (5)
12. Encontros de diversas pessoas para discutir ou decidir algo. (8)
14. Que contém monóxido de dihidrogênio. (6)
15. Tornar raro. (6)
16. Diminutivo de saia. (6)
18. Referente a ovelhas, carneiros e cordeiros. (5)
20. Mulher corajosa, valente (figurativo). (4)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (12/02/2021)
Horizontal: 1-grupos, 5-ninfas, 8-edge, 9-lecitina, 10-atrelas, 11-crase,
13-radiofonico, 16-jegue, 18-temores, 21-produzir, 22-ioio, 24-slogan
Vertical: 2-redator, 3-plebe, 4-soldados, 5-neck, 6-niteroi, 7-asnos, 12-boieiros,
14-druidas, 15-ojeriza, 17-earth, 19-ovino, 20-azia,

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

Áries

(21/03 - 20/04)

Ariana, bons fluídos. O Sol chegou e também não pulou o
Carnaval. Trouxe um período de questionamentos, mas tudo
bem, é necessário pensarmos na vida. Mercúrio retoma o
curso direto e vem ao encontro de sua saúde. No trabalho,
pode voltar aos trilhos que o trem não descarrilhou. Aquele
desânimo, passou. Seus planos e objetivos podem caminhar
com mais agilidade, mas ouça o alerta da quadratura entre
Saturno e Urano, filhinhos. Nas relações pessoais, a Lua Crescente em sua 3ª Casa recomenda mais atenção com boatos
e fofocas. Pare de ficar gastando, sim essa é a palavra, com
redes sociais. Se continuar há risco de se meter em frias. No
departamento do amor, pode usar Victoria Secret a lá vontê.
Vênus briga com Marte, e você sabe né, ciúme e teimosia só
queimam o filme. Curta um beijaço e siga no fluxo.

Leão
(23/07 - 22/08)

Está em transformação, não é? Girando mais que roleta de
cassino em Las Vegas, o Sol vai deixar seus instintos acesos,
sua sensibilidade mais forte e seu dom para negociar mais
afiado. Sensualidade chegou e está evidente, o crush está
babando, caidinho ao perceber sua seducência. Na vida
profissional, adie em uma casa metas e novas conquistas, vai
valer a pena. A Lua migrou para a fase Crescente, mas pede
atenção com fofocas e comentários nas amizades e nas redes
sociais. Mercúrio continua jogando no seu time e volta ao movimento direto, estimulando o diálogo e o clima de harmonia com
o mozão. Multiplica, amiga. E se puder compartilha, vai sobrar.

Sagitário

Touro
(21/04 - 20/05)
Desde a mudança do Sol para Peixes você já está em movimento
não é bebezinha, sua sensibilidade aumentou e de repente você
é pura simpatia e ternura. Seu jeito deve continuar mais receptivo,
cordial e vai atrair amizades com mais facilidade. Vários engarrafamentos astrais marcam presença nesta quinzena como o aspecto
negativo entre Saturno e Urano, que indica dissabores e contratempos na vida profissional. Não é hora de medir forças com os chefes,
nem de teimar com quem trabalha, ouviu? Nada de marra. Devagar
com o andor ao tratar de assuntos financeiros, sobretudo se lida
com comércio presencial ou virtual. Na paixão, a coisa pega fogo
por causa do desentendimento entre seu regente Vênus e o planeta
Marte, que segue o baile no seu signo. Essas vibes indicam atritos e
sofrência, mas se tiver um pouquinho de paciência e mais tolerância,
tudo entra nos eixos com o love. A boa notícia é que Mercúrio já encerrou o curso contrário e manda bons estímulos para suas paqueras
e contatinhos. Aí, sim! Pode pegar o Bill.

Virgem
(23/08- 22/09)

Boas na sua praia, miguinha. O estilo crítico do seu signo dá
lugar a um jeito mais compreensivo, já disse para você que
na dúvida, seja doce, vale a pena. Evite mudanças em seus
hábitos, cuide bem da saúde e foque nas atividades de rotina
para não se sobrecarregar. No sábado, cuidado com uma
intriguinha que pode chatear, releve. Seja discreta ao tratar
de interesses com chefes e superiores. Em contrapartida, o
Sol está favorecendo o seu romance epromete mais proteção e te ajudará a resolver imprevistos. Faz tempo que você
não coloca a leitura em dia, aproveite o fim de semana para
o conhecimento, mesmo que seja o Kamasutra, sksks.

Capricórnio
(22/12 - 20/01)

(22/11 - 21/12)

Os interesses do seu lar e o convívio com os parentes vão
ficar em evidência , o astro-rei, nosso querido Sol, vai iluminar sua vida doméstica e a sua natureza. A vontade de curtir
seu canto pode bater, você gosta de porto seguro, não é bb.
Para não ter entreveros, valerá contar até três e ponderar
melhor antes de falar tudo o que tem vontade aos outros, No
amor, pega leve para não comprometer a conquista, curta
e divirta-se, não precisa tentar transformar em casamento,
se rolar, vai acontecer, sem pressão. Sagitinhas, Mercúrio
encerrou o movimento retrógrado e será seu aliado na hora
de resolver e desfazer atritos.

Boas energias aportam em seu Horóscopo nesta semana, vibes
leves e prazerosas já atenuam o jeitão reservado, realista e
controlado do seu signo, e sinto você quase flutuando. Aproveite
para compartilhar suas opiniões, seus sentimentos e estabelecer
uma relação mais próxima com parentes e amigos. Meça
cada gasto, não é para ser pão dura, apenas evitar o que não
precisa, gata. A Lua ingressa na fase Crescente e recomenda
a cuidar com mais carinho da saúde. Sinalizando altos e baixos
no departamento amoroso, mas depende de você e não do
parceiro. Para melhorar o astral da paixão, convém pegar leve
nas exigências e nas cenas de ciúme com o love.

Gêmeos
(21/05 - 20/06)

Está sonhando alto, não é? Pode sonhar rubizinho, vai
acontecer. O Sol já ingressou há uma semana no seu
horóscopo e ampliou seus talentos, suas habilidades e
aponta boas chances de sucesso. Se depender do astro-rei, um período mais próspero já chegou. A Lua mudou
para a fase Crescente em seu signo no mesmo dia e até
poderia dar uma força, Geminianxs que estão na pista
podem se animar com paqueras de outros lugares, mas
Vênus se estranha com Marte e avisa que decepções
não estão descartadas. No romance, a dica é espantar
atritos e reforçar a sintonia com o mozão. Um ex pode
mandar um beija-flor na sua porta e ai você decide.

Libra

(23/09 - 22/10)

Vibes generosas para a sua saúde, inclusive auxiliando você
a perder peso, e os seus interesses de trabalho. Se você está
procurando uma nova oportunidade profissional, vai começar
março com ela. Pode dizer amém? No entanto, outras forças
astrológicas não tão querem deixar você nervoso. Mande
embora e suspire que o mundo é belo. Mercúrio retomou
o curso direto e está dando uma força para você desfazer
mal-entendidos e zicas. Nos assuntos do coração, Vênus
arma confusão com Marte e alerta que tanto a paquera quanto o romance podem ser palcos de conflitos e briguinhas. É
melhor ir devagar com o andor, sedutorzinhxs.

Aquário
(21/01 - 19/02)

Neste aquário tem sereia, e sereio também. Vibrações mais
positivas e harmoniosas para os seus interesses. As coisas
devem caminhar com mais agilidade em sua vida e até a
paquera ganha ares mais descontraídos e favoráveis. Na
vida familiar – procure ser mais tolerante e compreensivo(a)
com os parentes. Com a Lua ingressando na fase Crescente em seu paraíso e realça o seu bom papo na paquera,
mas não convém apressar as coisas. Precisa ter mais tato
e paciência para não entrar em conflito com o crush ou o
mozão, ouviu? No trabalho, expectativa de promoção. Nos
estudos, hora de investir em outra língua.

Câncer
(21/06 - 22/07)

Muitos estímulos para a sua vida, miguxa. O Sol favorecendo seus ganhos e ampliando horizontes. Você
terá mais motivação para fazer as coisas de que gosta.
Mudanças benéficas podem estar a caminho, mas preste
atenção nos sinais, ouça “Anunciação”. Cautela com negociações, dívidas e empréstimos. Olho aberto com pessoas tipo espertalhona. Você sabe que valoriza lealdade.
Altos e baixos também podem rondar os assuntos afetivos, j Vênus parou de se estranhar com Marte, portanto, é
melhor ser mais realista. No namoro, fique a vontade para
escolher. Tá podendoooo. Continue planejando aquela
viagem. Haverá reverberação de desejos.

Escorpião
(23/10 - 21/11)

Um dos melhores períodos do ano começa nesta, tudo
está de bem no setor mais benéfico do seu Horóscopo,
o famoso paraíso astral. O seu bolso, sobretudo através
de jogo, loteria ou sorteio, pode encher. Controle seu
jeito reclamão e boca dura quando tiver que tratar de
assuntos mais delicados e espinhosos. Vênus continua
se desentendendo com Marte, o que só reforça a necessidade de ir com calma num envolvimento profissional
ou amoroso. Se tem um mozão, precisará mostrar mais
tolerância, se não tem vai ter se quiser. Está bombando.

Peixes
(20/02 - 20/03)

Algumas mudanças importantes rolam no céu e caem na
terra em sua direção, lindinha. Um novo ciclo em sua vida
chegou. Além de elevar a sua vitalidade física e mental, o
Sol, veio e reforçará seu melhor lado, confiante o que te
ajudará Pese prós e contras antes de tomar alguma decisão,
ouviu sussukinhxs. A Lua mudou para a fase Crescente
e agitou o convívio familiar, mas pode ir com calma, tudo
voltará ao normal. No amor evite a possessividade, tá okay,
como diz o homi. No profissional, novas oportunidades e até
abertura para uma promoção. Na saúde, pode começar a
dieta. Será exitosa.
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PÓS

São José dos Campos
Conectada e
multidisciplinar
Com mais de 70 anos de história, a FAAP é referência em ensino também
em São José dos Campos. Nossos cursos de Pós-Graduação seguem um
método multidisciplinar, priorizando a imersão dos estudantes em casos

SEGUIMOS TODOS
OS PROTOCOLOS
DE SEGURANÇA

reais, e contam com professores que são destaque no mercado de
trabalho. Além disso, temos parcerias com mais de 300 instituições em
todo o mundo, ﬁrmadas pelo nosso departamento de Intercâmbio e
Internacionalização. Faça Pós na FAAP!

INSCRIÇÕES ABERTAS!
M Ú LT I P L A C E R T I F I C A Ç Ã O

Design de
Interiores
Residenciais

Gestão de
Negócios

M Ú LT I P L A C E R T I F I C A Ç Ã O

Gestão de
Pessoas:
desenvolvimento estratégico
do capital humano

Gestão
Estratégica
de Marketing
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CONSULTE NOSSOS PLANOS IN-COMPANY, COM CURSOS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA A SUA EMPRESA.

CAMPUS JARDIM AQUARIUS
AV. CASSIANO RICARDO, 401, SALA 508
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

(12) 3925 6400 | POS.FAAP.BR/SJC

Negócios
e Varejo
de Moda

CERTIFIC. GREEN BELT EM SEIS SIGMA

Gestão da
Cadeia
de Suprimentos

E • NOV

