
PREVISÃO 
PARA HOJE RECUPERADOS NA RMVALE 38.816 R$ 1.163,55

SALÁRIO MINIMO 
PAULISTA

MÁXIMA
38º C

MÍNIMA
20º C

SETE QUEDAS DE ÁGUAS 
LÍMPIDAS EM NOSSA 
COSTA LITORÂNEA

SÃO JOSÉ E MANTHIQUEIRA 
RECEBEM A TABELA DA 
SEGUNDONA DO PAULISTA

MAIOR VOZ DA MPB NASCIDA 
NA RMVALE, CANTORA 
PERMANECE NA UTI

UM LITORAL FUTEBOL AS DIFÍCEIS MANHÃS DE
DE CACHOEIRAS NA REGIÃO SETEMBRO DE VANUSA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DÁ INÍCIO À MAIOR ELEIÇÃO
DE  SUA HISTÓRIA

ELEIÇÕES

Litoral Norte

11 CANDIDATOS DISPUTAM O COMANDO DA MAIOR 
PREFEITURA DA RMVALE. CONCORRENTES A 
VEREADOR CHEGAM A QUASE 600 NOMES.

Ubatuba tem o maior número 
de candidatos à Prefeitura 
na RMVale: 14. 10 nomes 
disputam o executivo em 
Ilhabela, 9 em Caraguatatuba 
e 6 em São Sebastião.

Terminado o prazo de convenções e regis-
tros de candidatura, São José dos Campos 
terá mais de 600 candidatos disputando as 
eleições municipais este ano. Distribuídos 
por 26 partidos, 11 candidatos disputam a 
prefeitura e 595 disputam as 21 vagas do 
legislativo municipal. Pela primeira vez 
na história São José terá mais de 30% de 
candidaturas femininas tanto para a pre-
feitura quanto para a Câmara. 4 mulheres 
disputam o executivo e 182 o legislativo. 
Outras 3 mulheres disputam as eleições 

como candidatas a vice-prefeitas. As elei-
ções no município poderão ter dois turnos, 
sendo a primeira data de votação dia 15 de 
novembro. O horário eleitoral gratuito terá 
início no próximo dia 9 de outubro em rá-
dio e televisão. Estão aptos a votar em São 
José dos Campos 540.501. Caso nenhum 
candidato ao executivo consiga 50% mais 
um do total de votos válidos, haverá segun-
do turno com os dois concorrentes melho-
res colocados no pleito. O segundo turno 
tem data marcada para 29 de novembro.
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O Meon Jornal é um produto do Grupo Meon de Comunicação

No dia 13 de agosto, no momento em que o Brasil e o mundo 
ainda estão voltados para a pandemia da Covid-19, uma comissão 
especial da Câmara de Deputados apresentou parecer (substitu-
tivo) sobre o Projeto de Lei 399/2015, que prevê a possibilidade de 
plantio, processamento, pesquisa, produção e comercialização de 
produtos à base de maconha para fins terapêuticos e não terapêuti-
cos. O texto original do projeto, bastante e intencionalmente alterado 
pelo substitutivo, tinha como interesse legislar para a regulamen-
tação do uso terapêutico de produtos derivados de Cannabis. Na-
quela época não havia normativas apropriadas que garantissem o 
acesso de pacientes aos produtos terapêuticos à base de Cannabis. 
A Anvisa, porém, já tratou da matéria, por meio da RDC 327, que dispõe 
sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para 
a fabricação e a importação, bem como estabeleceu requisitos para a 
comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização 
de produtos de Cannabis para fins medicinais; e da RDC 335, que defi-
niu os critérios e os procedimentos para a importação de produto de-
rivado de Cannabis para o tratamento de saúde, concedendo mais ra-
pidez e eficiência. A agência também já se posicionou contra o plantio.

Por trás desse projeto estão inúmeros interesses econômicos (o lo-
bby do “narconegócio”). São bilhões de dólares envolvidos, inclusive com 
papéis na bolsa de valores, numa indústria que objetiva retirar da socie-
dade brasileira a percepção de risco sobre a droga, valendo-se, de forma 
covarde, de famílias vulneráveis por terem entes com problemas crônicos 
graves. O mercado internacional da maconha quer transformar o Brasil 
no maior produtor mundial da droga (temos solo e temperatura adequa-
dos). No entanto, esse tipo de cultura imporá também um enorme im-
pacto ambiental, incluindo enorme consumo de água e gasto energético.

Em todos os países onde a maconha foi liberada para uso recre-
ativo, a retórica foi a mesma. O discurso sempre se iniciou com a 
liberação da “maconha medicinal” e evoluiu para a liberação total 
da droga. Organizações como a Open Society de George Soros e 
outras empresas, entre elas algumas do decadente setor do ta-
baco, têm financiado essa política legacionista jamais visando a 
saúde das pessoas, e sim o lucro bilionário da indústria.

Os interesses econômicos somam esforços com os interesses ideo-
lógicos, predominantemente de esquerda, que defendem, há tempos, a 
liberação da maconha no Brasil. Para esse grupo, a eventual liberação do 
uso terapêutico de derivados da Cannabis é apenas uma brecha para 
que sejam liberados o plantio, a compra, a venda e o uso dessa subs-
tância como droga entorpecente. A legalização das drogas, em especial 
a maconha, esconde, por certo, interesses comerciais bilionários que, em 
nome do lucro, não se compadecem das tragédias familiares provocadas 
pelo consumo dessas substâncias ilícitas. Sendo assim, não há quaisquer 
justificativas razoáveis para a descriminalização, que acarretará apenas 
um agravamento dos problemas que a nossa sociedade já enfrenta.

Se o objetivo é o de baratear remédios, por que não se debru-
çar sobre os insumos de remédios para outras doenças crônicas 
graves e que vitimam muito mais pessoas no nosso país e no 
mundo, como o câncer, por exemplo?

Após décadas de obscurantismo, enfim a regulamentação da Can-
nabis medicinal vem se tornando realidade no Brasil e no mundo. Isso 
significa menos sofrimento para pacientes e seus familiares, que terão 
cada vez mais acesso a um medicamento natural, com poucos efeitos 
colaterais e resultados comprovadamente positivos.

O Projeto de Lei 399/2015, que deve ser votado nas próximas 
semanas, trará grandes avanços caso aprovado. Com relatoria do 
deputado federal Luciano Ducci (PSB), o texto foi modificado na Co-
missão da Cannabis no Congresso, presidida por Paulo Teixeira (PT), 
e entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Deverá 
ser discutido em breve no plenário da casa.

O projeto inicial previa apenas a comercialização de medicamentos 
de Cannabis. Agora, o novo texto prevê a regulamentação do cultivo 
por empresas, associações e o Estado, via SUS. Além do uso medi-
cinal, o PL regulamenta a produção para uso industrial do cânhamo, 
variedade da planta utilizada na fabricação de itens como papel, rou-
pas e combustíveis. Sua aprovação é urgente. Hoje, os pacientes têm 
as seguintes opções: comprar o remédio na farmácia, ao custo médio 
de R$ 2,5 mil; importar do exterior, por um valor igualmente restritivo; 
ou entrar na Justiça para garantir que o Estado arque com os custos 
do remédio, um processo lento e oneroso aos cofres públicos.

Muitas vezes, mesmo com decisões judiciais, pacientes ficam 
sem receber ou sofrem com atrasos e insegurança no forneci-
mento. Ainda, é possível garantir na Justiça o direito de cultivar a 
planta. No Paraná, seis famílias conquistaram este direito, segun-
do informações da Rede Reforma.

Isso tudo aumenta a dor e a urgência de pacientes, levando-os a 
recorrer a jardineiros e associações, que fazem um trabalho muitas 
vezes voluntário, mas fundamental. O problema é que, com a falta de 
regulamentação desta prática, acabam expostos aos riscos que a ile-
galidade traz: falta de procedência do produto, controle de qualidade, 
falsificações, autuação policial e processos criminais.

Mesmo não prevendo o cultivo individual e abrindo as portas para 
a entrada da indústria farmacêutica e do agronegócio, regulamentar o 
cultivo das associações é grande mérito. Hoje, apenas duas associa-
ções têm autorização para cultivar: a Abrace Esperança, da Paraíba, 
e a Apepi, do Rio de Janeiro, ambas amparadas por decisões judiciais 
em razão da ausência de regulamentação.

Outro ponto positivo do PL 399/2015 é a regulamentação da pes-
quisa com a planta em universidades, o que na prática já acontece há 
décadas no país, sob a liderança do professor Elisaldo Carlini. No Pa-
raná, a Universidade Estadual de Maringá já vem desenvolvendo pes-
quisas com Cannabis e o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) 
abriu recentemente um edital em busca de parcerias para produzir e 
comercializar remédios à base de Cannabis. Mesmo com tantos avan-
ços, o Brasil ainda vive o desafio de romper preconceitos para usufruir 
dos benefícios da ciência. Precisamos trazer luz à discussão: se é fato que 
o remédio funciona, não faz sentido continuar dificultando o acesso aos 
milhares de pacientes que dependem dele. Os direitos à vida, dignidade 
e saúde estão previstos na Constituição. É disso que se trata esta luta.

Se existe algo que o Grupo Meon de Comunicação faz com 
excelência e de forma incansável é buscar as melhores notícias 
e as plataformas mais adequadas para que elas cheguem aos 
seus milhões de leitores. Em nossas reuniões de pauta, diárias, 
sempre às 8 em ponto, o que nos motiva é descobrir assuntos 
que contagiem nossa RMVale e levem as pessoas a acreditarem 
ainda mais em dias melhores. A cada nova matéria e novo cená-
rio, o que sempre nos surpreende é a forma com que você, leitor, 
interage com as reportagens que publicamos para você.

Nem sempre somos portadores das notícias que gostarí-
amos, mas cumprimos nosso dever de informar a cada dia. 
Para estarmos ainda mais presentes em sua história, surgi-
mos com um novo capítulo: o Meon Jornal.

Nosso trabalho, da redação à gráfica, passando pela diagra-
mação, se desenvolve como uma orquestra e, como tal, temos 
um maestro, que define o repertório e a qual músico cabe cada 
instrumento. Assim, um a um nossos colaboradores têm a opor-
tunidade de serem solistas para mostrarem do que são capazes 
e encantarem com sua forma de ser trilha sonora com a notícia.

O Grupo Meon de Comunicação é a soma de muitos ta-
lentos e nosso principal objetivo é levar até o leitor os melho-
res veículos de informação possíveis. Em nossos seis anos 
de existência semeamos mais de 1 milhão e meio de revistas 
físicas e 50 milhões de páginas visualizadas.

Na maior crise de saúde do século e de  insegurança econômi-
ca da história, não nos permitimos recuar. Avançamos e temos 
como fiel da balança a necessidade de ser a voz de todos frente 
a qualquer que seja o tempo. Surge o Meon Jornal, um veículo 
novo, para um novo tempo, com toda a excelência que construí-
mos e com toda a credibilidade que conquistamos.

Seja MEON.
Esteja conosco.

O QUE PENSAM AS AUTORIDADESUm novo jornal
para um novo tempo

LEGALIZAÇÃO DA MACONHA
Vida sim, maconha não“PL da Cannabis”: esperança para pacientes no Brasil 

é deputado estadual 
pelo PDT, Paraná

é senador pelo 
PODEMOS, Ceará

OPINIÃO //EDITORIAL.

GOURA NATARAJ EDUARDO GIRÃO

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DÁ INÍCIO

540.501 eleitores joseenses estão aptos 
a votar na maior eleição da história da ci-
dade. 11 candidatos disputam a prefeitura 
municipal e 595 nomes disputam as 21 ca-
deiras do legislativo. 27 partidos partici-
pam do pleito que, pela primeira vez, tem 
mais de 30% de candidaturas femininas 
tanto para a prefeitura, 4, quanto para a 
Câmara Municipal, 182. Outras 3 mulhe-
res disputam as eleições na condição de 
candidatas a vice-prefeitas. Marina Sas-
si é a candidata mais jovem a disputar a 
Prefeitura em São José nestas eleições, 
com 31 anos de idade. Luiz Carlos Oliveira 
é o mais velho, com 71 anos. Na disputa 
para vice-prefeito, Anderson Farias, que 
disputa na chapa do prefeito Felício Ra-
muth, que tenta a reeleição, é o candidato 
mais jovem com 45 anos e o médico José 
de Castro Coimbra, com 90 anos, o candi-
dato mais velho a participar do pleito na 
RMVale. Ele é o vice-prefeito da candida-
ta Cel. Nikoluk, que disputa a prefeitura 
pelo PL. São José dos Campos é um dos 
dois municípios da RMVale, o outro é 
Taubaté,  onde pode haver segundo turno 
caso nenhum candidato alcance 50% dos 
votos mais um. O horário eleitoral gratui-
to em rádio e televisão começa em 9 de 
outubro e a votação em primeiro turno 
ocorre no dia 15 de novembro.

À MAIOR ELEIÇÃO DE SUA HISTÓRIA
Da redação

CONHEÇA OS 
CANDIDATOS

 A PREFEITO DE 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS
Agliberto Chagas (Novo)

Felicio Ramuth (PSDB)Eliane Nikoluk (PL)

Raquel de Paula (PSTU)Marina Sassi (PSOL)

Anderson Senna (PSL)

João Bosco (PCdoB)

Renata Paiva (PSD)

Dr. Constantino Cury (PSB)

Luiz Carlos de Oliveira (PTC)

Wagner Balieiro (PT)
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As eleições municipais deste ano, que 
definem os próximos prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores se aproximam. Diver-
sas medidas de segurança sanitária pre-
cisaram ser adotadas em decorrência da 
pandemia do coronavírus, o que trouxe 
diversas mudanças para o processo eleito-
ral. Por este motivo, o Meon Jornal coletou 
informações oficiais divulgadas pelo TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), para tirar to-
das as suas dúvidas.

Quando será a eleição na minha 
cidade? As eleições estão marcadas 
para o dia 15 de novembro (1º turno), em 
todo o Brasil. No caso das cidades com 
mais de 200 mil habitantes, o candidato 
a prefeito precisa de mais da metade dos 
votos válidos (ou seja, excluindo votos 
brancos e nulos), para ser eleito. Caso 
nenhum candidato consiga a maioria 
absoluta dos votos válidos, a cidade vai 
para o segundo turno, que neste ano 
acontece no dia 29 de novembro.

As eleições podem ser 
canceladas por causa da pandemia 
do coronavírus? Antes da pandemia as 
eleições deveriam ocorrer em outubro de 
2020, no entanto, como medida protetiva e 
de enfrentamento ao contágio da Covid-19, o 
Congresso Nacional promulgou no dia 2 de 
julho a Emenda Constitucional nº 107/2020, 
que adiou as eleições para 15 de novembro.

A decisão foi tomada com base na consulta 
de especialistas (sanitaristas, biólogos, infec-
tologistas, epidemiologistas, entre outros), 
que estimaram que no mês de novembro os 
casos de coronavírus em todo o país estariam 
caindo ou estabilizados em níveis baixos, fa-
zendo com que o adiamento da votação em 
algumas semanas já fosse medida suficiente 
para evitar qualquer problema.

No caso de agravamento da pandemia em 
algum município, no qual a situação sanitá-
ria possa oferecer algum risco à saúde dos 
eleitores, é responsabilidade do TSE solici-
tar ao Congresso Nacional a remarcação da 
data, levando em consideração que a data-

-limite para a realização das eleições, nesses 
casos específicos, será dia 27 de dezembro.

A Emenda Constitucional também permi-
te que o TSE faça reajustes de horários para 
votação, organização de mesários e eleitores, 
fiscalização para o dia da eleição e demais al-
terações necessárias como forma de minimi-
zar qualquer risco decorrente da pandemia 
do coronavírus.

A votação será organizada? 
Medidas de segurança sanitária 
foram adotadas? Sim e sim!

O Tribunal Superior Eleitoral elaborou o 
Plano de Segurança Sanitária para as Elei-
ções Municipais de 2020, documento que 
reúne todas as medidas de proteção à saúde 
pública adotadas para os dias de votação.

Para a elaboração do Plano foi cons-
tituída a Consultoria Sanitária, grupo 
formado por profissionais da saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, do 
Hospital Israelita Albert Einstein e do 
Hospital Sírio Libanês, que tiveram a 
missão de avaliar todos os riscos sanitá-
rios envolvidos no processo de votação e 
determinarem protocolos para garantir o 
máximo de proteção, tanto para eleito-
res, quanto para mesários e colaborado-
res da Justiça Eleitoral.

Não fiz a biometria, posso 
votar em 2020? Sim! Você pode e 
deve votar normalmente. No entanto, 
após as eleições municipais deste 
ano, os eleitores que não possuem o 
cadastramento biométrico obrigatório 
voltam a ter os seus títulos cancelados. 
Para diminuir os riscos de contágio 
do coronavírus, a identificação por 
biometria não será feita em 2020, mas o 
cancelamento do título sem biometria fica 
suspenso apenas temporariamente.

Após a reabertura do cadastro eleitoral 
em novembro, os eleitores que não rea-
lizaram a biometria no tempo estipulado 
voltam a ter seus títulos cancelados e 
devem procurar a Justiça Eleitoral para 
fazerem a regularização, evitando qual-
quer tipo de restrição de direito civil.

Sou do grupo do risco, preciso 
votar? Sim, o voto continua obrigatório 
para pessoas que fazem parte do grupo 
de risco no contágio do coronavírus 
(idosos com 60 anos ou mais, pessoas com 
comorbidades de base, como doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias 
crônicas, diabetes e câncer). No entanto, 
o TSE reforça: se acordar com febre no dia 
da votação ou qualquer sintoma que possa 
indicar que está com o vírus, fique em casa. 
O voto pode ser justificado depois.

O que preciso levar no dia da 
votação? • Um documento oficial com 
foto (carteira de identidade, passaporte, 
carteira de categoria profissional 
reconhecida por lei, certificado de 
reservista, carteira de trabalho, Documento 
Nacional de Identidade (DNI) ou carteira 
nacional de habilitação).

• O título de eleitor (ou aplicativo e-Tí-
tulo baixado no celular - Andoid ou iOS) 
não é fundamental pois apenas a apre-
sentação do documento oficial com foto 
já é suficiente para votar.

• Uma caneta para assinar o caderno de 
votação, evitando ter que utilizar objetos 
de outras pessoas.

• Não se esqueça de ir de máscara!

• As eleições foram ampliadas em 1 hora, 
agora sendo entre às 7h e 17h. A votação 
pode continuar após o horário, caso eleitores 
que estejam aguardando na fila da sessão 
eleitoral (e que tenham chegado antes das 
17h) ainda não tenham conseguido votar.

• O horário inicial para votação, entre 
às 7h e 10h será preferencial para eleitores 
com mais de 60 anos. Por este motivo, se 
você não faz parte desta faixa etária, res-
peite o horário reservado para o grupo de 
risco e opte por votar depois das 10h. Acom-
panhantes e eleitores com idade inferior a 
60 anos não serão impedidos de votar no 
horário preferencial, desde que aguardem 
no final na fila ou em fila separada. Siga as 
instruções dos mesários e colaboradores 
que estiverem atuando no dia.

Da redação

ELEITOR!

7h 
17h

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020
Calendário, horários, biometria, mudanças provocadas 
pela pandemia, cuidados sanitários e todas as dúvidas 
esclarecidas pelo TSE

Ampliação 
do horário 
de votação 
e horários 
preferenciais

4 MEON JORNAL



CIDADES //

Bares, restaurantes e similares tiveram o ho-
rário de atendimento ao público ampliado e os 
bufês foram autorizados a funcionar em São José 
dos Campos. O anúncio foi feito no dia 21 de se-
tembro e já está em vigor. O secretário de Saúde 
de São José, Danilo Stanzani, afirmou em coletiva 
de imprensa que a prefeitura pretende continuar 
flexibilizando o funcionamento das atividades 
econômicas gradativamente. 

Os bares e restaurantes já tinham autorização 
para funcionar e agora poderão abrir até às 22h 
também no final de semana, limitado a 8 horas 
diárias, consecutivas ou não. Aos feriados a rea-
bertura segue proibida. Os estabelecimentos no 
interior dos shoppings continuam com funciona-
mento de segunda a sábado até 20h, não poden-
do funcionar aos domingos e feriados.

Já os bufês – serviços de alimentação para 
eventos corporativos e recepções – está autori-
zado de segunda a sexta, até 22h, e sábados e 
domingos, até 16h. O período de realização das 
atividades será de no máximo 8 horas. Só poderá 
ser agendada uma festa por dia e a ocupação má-
xima do local será de 40% da capacidade.

O uso de máscaras de proteção facial será 
obrigatório por funcionários e clientes. Os esta-
belecimentos precisarão fazer o registro e envio 
prévio da lista de participantes.

No mês de setembro, todas as unidades do 
Poupatempo da RMVale voltaram a funcionar após 
quase cinco meses fechadas. As agências voltaram 
gradativamente e tem regras específicas de funcio-
namento enquanto a pandemia Covid-19 perdurar. 

A primeira unidade a retomar as atividades foi a 
de Caraguatatuba, no dia 26 de agosto. A unidade 
de São José dos Campos abriu logo depois, no dia 
10 de setembro. Já as unidades de Guaratinguetá e 
Taubaté abriram no dia 16 e de Jacareí e Pindamo-
nhangaba, no dia 23.  Mesmo em funcionamento, 
os postos atendem com 30% da capacidade e em 

A prefeitura de Taubaté autorizou a realização 
de eventos sociais e apresentações culturais em 
formato de drive-in. O aval foi dado através de 
uma portaria publicada no dia 22 de setembro. 

De acordo com o documento, os eventos so-
ciais englobam serviços em: interior de buffets, 
restaurantes, salões de festas, encontros corpo-
rativos e afins. Esses encontros podem aconte-
cer por até cinco horas, com taxa de ocupação 
de 35% da capacidade do local. Assentos e filas 
devem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 
metros.

As apresentações no formato de drive-in in-
cluem: peças teatrais, danças, circo, entre outras. 
Os organizadores de eventos culturais precisam 
solicitar autorização para a prefeitura. A Secre-
taria de Planejamento irá analisar a lotação e 
escoamento do local, dimensionamento de es-
paço para veículos, condições de acessibilidade, 
dimensionamento de sanitários e da brigada de 
incêndios, além de projeto de segurança contra 
incêndio, documentação e atestados técnicos.

No caso dos cinemas drive-in, os organiza-
dores devem disponibilizar uma tela grande e 
controle de pessoas dentro dos veículos. Os fun-
cionários devem estar treinados para orientar os 
participantes.

Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

Da Redação

Da Redação

Bares e 
restaurantes 
têm horário de 
atendimento 
ampliado e bufês 
poderão funcionar 
em São José

todas as unidades do estado, para ser atendido, é 
necessário realizar agendamento prévio.

Além disso, a presença de acompanhantes só 
está autorizada em casos de crianças, idosos ou 
pessoas com deficiência. O uso de máscaras de 
proteção é obrigatório, assim como a medição de 
temperatura e higienização das mãos com álcool 
em gel para acessar o ambiente.

A prioridade do Poupatempo é oferecer atendi-
mentos que exijam a presença do cidadão para se-
rem concluídos, como a emissão do RG e a primeira 
emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

TODAS AS UNIDADES DO POUPATEMPO 
DA RMVALE JÁ ESTÃO ABERTAS

Santuário Nacional tem esquema 
especial de visitação durante a
novena de Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro deste ano – dia de Nos-
sa Senhora Aparecida – o Santuário Nacional e a 
Basílica Velha estarão abertos, porém, a progra-
mação para a data será virtual.

Ainda não é recomendada a realização de ro-
marias e peregrinações em grandes grupos ao 
Santuário Nacional. Conforme decreto municipal, 
os ônibus de turismo estão proibidos de entra-
rem no município. Vans e micro-ônibus, porém, já 
estão autorizados a entrar na cidade.

Contudo, a administração do Santuário ela-

borou um esquema especial de visitação para o 
período festivo. A Novena da Padroeira tem início 
no dia 3 e segue até o dia 11 de outubro. 

Durante esse período, a Basílica Velha estará libera-
da apenas a visitação à Imagem das 17h às 19h. O San-
tuário Nacional estará aberto à visitação das 5h às 17h 
do dia 3 ao dia 11 de outubro e das 12h às 17 no dia 12. 

Já a Imagem de Nossa Senhora Aparecida pode 
ser visitada das 5h às 21h do dia 3 ao dia 10. No 
dia 11 de outubro, a visitação será aberta às 5h e 
estará disponível até às 21h do dia 12 de outubro.

TAUBATÉ
AUTORIZA 
RETOMADA 
EVENTOS SOCIAIS 
E APRESENTAÇÕES 
EM FORMATO 
DRIVE-IN
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CIDADES //

O cão que morreu após ser espancado e enterra-
do vivo pelo dono em Jacareí no ano passado agora 
tem uma estátua em sua homenagem e virou sím-
bolo na luta contra os maus-tratos aos animais. 

No monumento, além de uma placa e de uma 
escultura, também foram enterradas as cinzas do 
dálmata. O caso de Billy também ajudou na criação 
de leis que coíbem os maus-tratos contra animais.

O acontecimento se deu no dia 16 de abril de 
2019, no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Dois 
homens foram detidos acusados de terem espanca-
do e enterrado o cachorro vivo em um terreno bal-
dio no bairro, um deles era o dono do animal. A po-
lícia chegou até a dupla após uma denúncia de uma 
testemunha que viu Billy ser agredido e enterrado.

O caso de crueldade contra o dálmata conti-
nuou tendo repercussão e motivou uma lei mu-
nicipal contra os maus tratos. A Lei Billy foi apro-
vada em maio e prevê multas de até R$ 6.700 a 
quem praticar violência contra animais. 

Billy também foi homenageado em um ato da 
Prefeitura de Jacareí. Uma estátua do dálmata e 
uma placa foram instalados no dia 19 de junho na 
Praça Júlio Mesquita, no Parque Brasil. O local tam-

Na RMVale, algumas cidades já autorizam a re-
tomada de eventos, convenções e atividades cultu-
rais. O Grupo Cine, cinema localizado no Shopping 
Pátio Pinda, está funcionando com protocolos de 
segurança e capacidade reduzida. No cinema está 
acontecendo o festival “De volta para o cinema” 
que oferece sessões de filmes já exibidos com 
ingressos promocionais de R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia). Os horários estão disponíveis no site do ci-

As aulas presenciais nas escolas da rede muni-
cipal de algumas cidades da RMVale só devem re-
tornar em 2021. A Prefeitura de Jacareí ainda avalia 
a possibilidade de voltar com as aulas presenciais 
somente nos quintos anos, já que esses alunos 
devem migrar para a rede estadual no sexto ano. 

A Secretaria de Educação de São José dos Campos 
afirmou que as aulas presenciais na rede municipal só 
devem retornar em 2021. Segundo a prefeitura, não 
seria possível nem viável, com o atual efetivo, manter 
a qualidade do ensino a distância e receber parte dos 
alunos em aulas presenciais ao mesmo tempo.

A Prefeitura de Taubaté também decidiu re-
tomar as aulas presenciais da rede municipal de 
ensino somente em 2021. As escolas municipais 
liberaram o acesso dos laboratórios de informáti-
ca para os alunos com dificuldade no acesso a in-

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Vinícius Assis

Aulas presenciais só
devem voltar em 2021 nas 
redes municipais da RMVale

ternet desde o início deste mês. As marmitas es-
colares também continuarão sendo distribuídas.

Em Pindamonhangaba, a prefeitura fez uma 
consulta com os professores, pais e responsáveis 
dos alunos sobre a retomada. Dos consultados, 
94,27% dos profissionais e 89% dos responsá-
veis afirmaram serem contra o retorno das aulas 
presenciais neste ano. Com base o resultado, a 
rede municipal de ensino só deve voltar a receber 
os alunos nas escolas em 2021.

A Prefeitura de Jacareí já descartou a volta 
às aulas para os alunos da rede municipal até o 
quarto ano do Ensino Fundamental I. Contudo, 
todos os alunos e professores do quinto ano fo-
ram testados para Covid-19 e a volta, somente 
para as turmas desses anos, ainda é avaliada 
pela administração municipal. 

nema e também diretamente no Google. 
A administração do cinema informou que muitos 

clientes ficaram felizes com a retomada e que, nas 
primeiras semanas de reabertura, recebeu média de 
50 pessoas por dia. A prefeitura de Ubatuba também 
autorizou a reabertura de cinemas e atividades de en-
tretenimento similares. A programação das sessões 
pode ser conferida pela página no Facebook do Cine 
Porto Ubatuba e também no Google.

A Secretaria de Saúde do Estado informou que 
a RMVale vacinou um milhão de pessoas dos gru-
pos prioritários contra o vírus da influenza até 
o momento. O percentual corresponde a 100% 
da cobertura vacinal. Em todo o Estado, foram 
imunizadas mais de 17,5 milhões de pessoas, o 
que equivale a uma cobertura de 92,6% entre 
os públicos prioritários. Diversas cidades da RM-
Vale superaram o 100% da meta. Taubaté teve 
percentual de cobertura de 119% para a vacina 
contra a gripe. Em Aparecida, a cobertura vacinal 
foi de 120%. Já em Caçapava, a porcentagem de 
adesão contra a influenza entre os grupos priori-
tários ficou em 123% entre os idosos.Cinemas de Pindamonhangaba e

Ubatuba retomam exibição de filmes

A diretora de imunização do estado, Nubia 
Araújo, explica que a vacina contra a influenza 
não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas 
que auxilia os profissionais de saúde. 

“Isso ajuda na hora de diagnosticar um paciente 
que já está imunizado contra a gripe, o profissional 
já exclui a possibilidade de influenza de todos os 
tipos”, explica. Em relação a vacinação contra o sa-
rampo, o Governo do Estado de São Paulo prorro-
gou a campanha até o dia 31 de outubro. O principal 
objetivo é aumentar a cobertura vacinal em adultos 
na faixa de 30 e 49 anos, que foi de apenas 6,7%. 
Na RMVale, foram 94 mil vacinados nessa faixa, re-
presentando 11% da cobertura esperada.

bém abriga as cinzas do cão, que foi cremado. No 
monumento, a administração municipal afirma que 
Billy “virou símbolo da luta contra os maus-tratos”.

CÃO QUE MORREU ESPANCADO PELO DONO 
GANHA ESTÁTUA E VIRA SÍMBOLO NA LUTA 
CONTRA OS MAUS-TRATOS EM JACAREÍ

RMVale atinge 100% da cobertura vacinal 
contra a gripe entre os grupos prioritários
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JACAREÍ TEM PRESSA!!!

Vereador
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SAÚDE //

DEIXAR OS OLHOS SECOS?
POR QUE AS MÁSCARAS PODEM

Da redação

De uma hora para outra uma multidão de 
máscaras invadiu as ruas de todo o mun-
do. De acordo com a OMS, as máscaras 
de proteção nasobucal ajudam a reduzir a 
transmissão do coronavírus e tornaram-se 
obrigatórias com legislações específicas em 
cada país, governos estaduais e cidades. 
Conforme as nações saem de seus períodos 
de isolamento social, o uso de máscaras, por 
longos períodos, em ambientes abertos e fe-
chados, como escritórios, aumentará e não 
tem hora para terminar. Embora as medidas 
de proteção sejam essenciais para combater 
a disseminação da Covid-19, um novo fenô-
meno está surgindo: cada vez mais relatos de 
olhos secos e desconfortos oculares.

Há alguma solução
para o problema?

Meon Jornal conversou com o diretor do 
IMO, Instituto de Moléstias Oculares, Dr. Vir-
gilio Centurion. “As máscaras de proteção 
nasobucal reduzem significativamente a pro-
pagação do ar para fora da boca e do nariz. 
No entanto, o ar exalado ainda precisa se 
dispersar; quando uma máscara fica frouxa 
contra o rosto, a rota provável é que o ar vá 
para cima, o que força um fluxo de ar sobre 
a superfície do olho, criando condições que 
aceleram a evaporação do filme lacrimal, 
como uma brisa constante soprando sobre a 
pele úmida”, explica  o médico.

As pessoas que usam óculos estão bem 
cientes disso, o que é demonstrado pelo irri-
tante embaçamento das lentes que costuma 
ocorrer ao respirar sob uma máscara. Quan-
do as máscaras são usadas por longos perí-
odos, essa evaporação repetida pode levar a 
manchas secas na superfície ocular.

 “Além do desconforto, o olho seco asso-
ciado à máscara (MADE) apresenta outro 
risco: pode encorajar as pessoas a esfrega-
rem o rosto e os olhos para obter um alívio 
temporário. A transmissão do coronavírus 
é possível pela boca e nariz e, em menor 

extensão, potencialmente pelos olhos. 
Aproximar as mãos não lavadas do rosto 
pode aumentar a probabilidade de infec-
ção. Essa é uma razão adicional para tratar 
o olho seco”, alerta o diretor do IMO.

Aliviando o olho seco
associado à máscara
Várias medidas podem ajudar a reduzir 

os efeitos do ressecamento ocular causado 
pelo fluxo de ar ascendente das máscaras 
de proteção nasobucal. Os oftalmologistas 
são os profissionais indicados para ofere-
cer aconselhamento apropriado e descar-
tar outras causas para o problema.

“De maneira geral, é preciso se certifi-
car que a máscara seja usada de maneira 
adequada, principalmente ao usar óculos 
e óculos de sol. Uma máscara bem ajusta-
da, com a borda superior cuidadosamente 
colada para que não interfira com o pis-
car, pode ajudar a direcionar o fluxo de ar 
para baixo. Isso ajuda a evitar que as len-
tes fumegem e reduz o olho seco”, orienta 
Virgílio Centurion.

Com a Covid-19 e a máscara de proteção nasobucal que usamos 
todos os dias, a secura e a irritação dos olhos podem se tornar um 
problema para uma grande parte da população

Dr. Vírgilio Centurion 
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A rapidez na tomada de decisão e a efetivi-
dade das ações empreendidas fazem toda a 
diferença em um momento de crise. Para conse-
guir minimizar ao máximo os impactos sociais e 
econômicos provocados pela pandemia do novo 
coronavírus, a Uniodonto de São José dos Cam-
pos aliou, a esses dois fatores, as boas práticas 
cooperativistas, que fazem parte do seu DNA.

“As ações desenvolvidas pela nossa Coopera-
tiva desde o primeiro momento são um exemplo 
de como a postura cooperativista pode ajudar o 
próximo, ao mesmo tempo em que impulsiona o 
fortalecimento institucional e corporativo”, explica 
Dr. Sergio Brito, presidente da Uniodonto de São 
José dos Campos. “Como toda empresa, sofremos 
nos primeiros meses os efeitos das medidas que 
precisaram ser tomadas para conter o avanço da 
Covid-19 em nossa cidade, mas conseguimos 
apoiar nossos cooperados, as empresas clientes, 
os beneficiários, os colaboradores e a comunidade 
para juntos retomarmos nossas trajetórias”.

Apoio aos cooperados
Como forma de manter a renda dos dentis-

tas cooperados, a Uniodonto garantiu uma re-
muneração mínima aos profissionais, por meio 
da antecipação da Produção, com carência para 
pagamento; ampliou a escala de plantonistas do 
seu Atendimento 24 horas para todos os coope-

DECISÕES RÁPIDAS E AÇÕES EFETIVAS 
MINIMIZAM IMPACTOS DA PANDEMIA
Cooperativa odontológica atuou em várias frentes para garantir renda a seus cooperados 
e manter o atendimento aos beneficiários, sem esquecer da responsabilidade social

rados; negociou linhas de crédito com taxas re-
duzidas e carência de 60 dias e antecipação da 
restituição de IR, pelo SICOOB CREDSÃOPAULO; 
prorrogou o prazo para pagamento e reparcelou 
as compras efetuadas pelos cooperados em sua 
Dental; e reembolsou-os em 50% do valor, para 
os testes de Covid-19.

Beneficiários, empresas e colaboradores
Em relação aos clientes pessoa física e jurídi-

ca, a Cooperativa suspendeu processos de co-
branças de mensalidades, negociou a suspensão 
de contratos e produziu vídeos de orientação 
operacional para as empresas, mantendo o su-
porte e atendimento de forma virtual.

Internamente, foram implantadas todas as 
medidas de higiene e biossegurança, visando 
proteger os colaboradores e os beneficiários. Os 
colaboradores receberam máscaras e álcool em 
gel e puderam realizar o teste da Covid-19 com 
valores subsidiados.

Responsabilidade social
Fiel ao sétimo princípio cooperativista, que trata 

do interesse pela comunidade, a Uniodonto realizou 
em abril intensa campanha social orientando e incen-
tivando o uso de máscaras de tecido pela população, 
antes mesmo da determinação do governo estadual 
quanto à obrigatoriedade dessa medida. Em uma 

Campanha #CUIDE-SE: distribuição gratuita de 6 mil frascos de álcool
em gel e folhetos de orientação de prevenção à Covid-19  

Campanha social resultou na doação de 10,9 toneladas de alimentos ao Movimento São José dos Campos sem Fome. 
Na foto, Marcos Librantz e Fabiano Porto, do Movimento, e, no centro, Dr. Sergio Brito, presidente da Uniodonto de SJC 

Separação dos alimentos em cestas básicas
contou com o apoio dos militares da FAB

Voluntários ajudaram na distribuição das cestas
às famílias, nas diversas regiões da cidade

INFORME PUBLICITÁRIO //

segunda fase, a Cooperativa lançou a campanha 
#CUIDE-SE, distribuindo gratuitamente em todas as 
regiões da cidade 6 mil frascos de álcool em gel e 
folhetos de orientação de prevenção à Covid-19.

Os dentistas cooperados da Uniodonto disponi-
bilizaram seu tempo para entrevistas de orientação 
e esclarecimento divulgadas na imprensa regional, 
abordando a importância da manutenção da saúde 
bucal e temas da odontologia relacionados à pande-
mia, como por exemplo a relação da ansiedade com 
problemas com a disfunção temporomandibular.

A Cooperativa também realizou, em julho, ampla 
campanha social envolvendo beneficiários, coopera-
dos e colaboradores, que resultou na doação de 10,9 
toneladas de alimentos ao Movimento São José dos 
Campos sem Fome, beneficiando 938 famílias em 
situação de vulnerabilidade devido à pandemia.

As estratégias e a postura proativa dos gestores 
da Cooperativa no enfrentamento da crise foram per-
cebidas e reconhecidas pelos cooperados. “Foram 
muitas as empresas que não conseguiram sobrevi-
ver à crise que se instalou. Mas nossa Cooperativa 
não apenas se manteve, como foi capaz de susten-
tar os seus cooperados que não conseguiram produ-
zir. Uma ação que honrou diversas famílias”, afirmou 
Dr. Luis Fernando Rachid, dentista cooperado.
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À BEIRA-MAR//

UM LITORAL DE 
CACHOEIRAS
Belas e com águas límpidas, as 
cascatas são um atrativo a mais 
nas cidades litorâneas   

A serra que espia de longe o mar do nosso Litoral 
Norte paulista, cortina dos olhos de quem a desce, 
é lar de cachoeiras belíssimas que deixam qualquer 
aventureiro ávido por refrescar-se em suas águas e 
possibilitam dias de êxtase àqueles que preferem 
um veraneio mais no meio do mato do que propria-
mente na faixa de areia. O Litoral Norte preserva ca-
choeiras exuberantes, algumas delas pontos turísti-
cos consolidados nas cidades litorâneas. 

Em qualquer uma delas, a dica é prudência e bom 
senso diante da natureza. Como a maioria não conta 
com monitoramento de guarda-vidas, atirar-se das pe-
dras ou mergulhar nas áreas mais profundas pode ser 
arriscado. Contemplar a beleza das quedas e curtir a 
água cristalina, levando na mochila água potável, sa-
quinho para recolher (e levar) o lixo, repelente e prote-
tor solar é o máximo. Celular, só para fotografar mesmo 
– em geral, não há sinal. A regra é desconectar e relaxar.

Meon Jornal apresenta sete quedas de água doce no mar esverdeado de nossa costa
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CACHOEIRA DO PRUMIRIM
Considerada um dos principais pontos tu-

rísticos de Ubatuba, a cachoeira do Prumirim 
tem fácil acesso pela Rodovia Rio – Santos, 
no quilômetro 30. Ela conta com uma sequ-
ência de poços e piscinas com hidromassa-
gens naturais. Seguindo o fluxo do rio, é pos-
sível chegar até a praia do Prumirim.

CACHOEIRA ÁGUA BRANCA
Situada dentro da área do Parque Es-

tadual Serra do Mar, a cachoeira da Água 
Branca se destaca com mais de 180 me-
tros de queda d’água. Situada a cerca de 
30 quilômetros do centro de Ubatuba, ela 
tem acesso difícil e exige de 7 a 8 horas de 
caminhada, mas vale a pena. No final do 
percurso, os visitantes são agraciados com 
uma vista indescritivelmente apaixonante.

Cachoeira da Pedra Redonda
A cachoeira da Pedra Grande fica no fi-

nal da Trilha do Poção, dentro do Parque 
Estadual da Serra do Mar (núcleo Caragua-
tatuba). Muito bonita, com uma bela queda 
d’agua, mas para chegar até ela prepare-se 
para uma trilha nível médio, com vários 
obstáculos pelo caminho. Vale a pena.

À BEIRA-MAR//

UBATUBA

ILHABELA
Cachoeira da Friagem
Durante boa parte do percurso de 2,4 km 

(ida e volta), de nível médio, o visitante 
aprecia uma das mais belas vistas da face 
norte do canal de São Sebastião, da Serra 
do Mar e da Mata Atlântica que cobre o Par-
que Estadual de Ilhabela. A trilha começa 
logo com uma imagem impactante. Prepa-
re-se para selfies.

CACHOEIRA SAMAMBAIAÇU
Esta é a segunda queda do Ribeirão do 

Itu, com aproximadamente 20 metros de al-
tura, onde está situado o maior poço da tri-
lha. Com cerca de 30 metros de largura por 
20 metros  de comprimento e águas claras, 
o poço proporciona condições ideais para 
um bom banho refrescante.

CACHOEIRA DE MARESIAS
Um passeio que vale a pena, com muito 

verde da mata atlântica, a Cachoeira de 
Maresias é composta de piscinas naturais 
e diversas quedas d’água que ficam maio-
res conforme se percorre o caminho in-
verso do rio. A cachoeira por si só é uma 
aventura, pois possui uma dificuldade 
mediana de acesso à primeira queda, o 
que se intensifica no percurso rumo às 
demais quedas.

SÃO
SEBASTIÃO

CARAGUATATUBA

Cachoeira dos Três Tombos
A trilha da cachoeira dos Três Tombos, 

também conhecida como Pancada d’Água, 
é a mais curta e de fácil acesso aberta à 
visitação e você conta com a facilidade 
de poder chegar de carro a poucos metros 
da primeira queda. Fica próxima à Praia 
da Feiticeira, no sul da ilha, e o nome 
vem das três quedas d’água que formam 
o complexo. Ótima opção para quem quer 
caminhar pouco e tomar um banho rápi-
do.  A primeira queda tem cinco metros 
de altura e forma uma piscina natural de 
cerca de 100 metros quadrados.  
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SAIBA QUEM SÃO OS CANDIDATOS
DE ILHABELA, CARAGUATATUBA,
SÃO SEBASTIÃO E UBATUBA 

ELEIC   ES

Há pouco mais de um mês 
das eleições municipais, as 4 
cidades do Litoral Norte somam 
39 candidatos às prefeituras e 
1.150 concorrendo às Câmaras 
Municipais. Ubatuba é a cidade 
que possui o maior número de 
candidatos disputando as elei-
ções na RMVale, 14. Ilhabela 
registra 10 candidatos dispu-
tando o cargo de chefe do exe-
cutivo, Caraguatatuba soma 9 
candidatos, São Sebastião pos-
sui 6 na corrida eleitoral.

Tamiris Vichi

No total, as cidades somam 39 candidatos disputando os cargos de 
chefe do executivo e 1.150 concorrendo às cadeiras no poder legislativo.

ILHABELA
Ilhabela possui cerca de 35 mil habitan-

tes, de acordo com a última estimativa fei-
ta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) e 27.757 eleitores, com 
base nos dados divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. Para as eleições muni-
cipais de 2020, 10 candidatos concorrem 
à Prefeitura e 271 pessoas disputam uma 
cadeira na Câmara Municipal, sendo que 
apenas 9 vereadores podem se eleger. Os 
candidatos ao executivo são: Anselmo 
Tambellini (PT), Ditinho Ilhabela (PROS), 
Dr. Aziz (PSC), Gracinha (PSD), Irê Juliani 
(PTB), Luizinho da Ilha (PSDB), Marcelo 
Bonin (PTC), Toninho Colucci (PL), Ulis-
ses Moreira Neto (DC) e Valdir Veríssimo 
(Podemos).

CARAGUATATUBA
Caraguatatuba, a maior cidade do lito-

ral, possui cerca de 123.389 habitantes, 
de acordo com dados do IBGE, e 98.546 
eleitores, segundo o TSE. Em 2020, 9 
candidatos à prefeitura se registraram, 
enquanto que, para as 15 cadeiras da 
Câmara Municipal, 331 candidatos a 
vereadores se inscreveram. 

Os candidatos que concorrem à Prefei-
tura são: Aguilar Júnior (MDB), Álvaro 
Alencar (Solidariedade), Coronel Stanelis 
(PRTB), Dadinho Fachini (Rede), Dennis 
Guerra (Republicanos), José Mello (PT), 
Mateus da Silva (PSDB), Professor Ander-
son Gueiros (PSOL) e Sand Pintor (DC).

UBATUBA
Ubatuba possui cerca de 91.824 ha-

bitantes (dados do IBGE), e 72.678 elei-
tores (de acordo com o TSE). A grande 
surpresa é que o município registra 14 
candidatos à Prefeitura, o maior número 
entre todas as 39 cidades da RMVale. 
São José dos Campos, por exemplo, a 
maior cidade da região, com 729.737 
habitantes, tem 12 candidatos concor-
rendo ao cargo de chefe do executivo. 
Em Ubatuba, para a Câmara Municipal, 
268 cidadãos disputam aos 10 cargos.

Os candidatos à Prefeitura são: Alex da 
Saúde (PSL), Anderson Tato do Mercado 
(PTB), Claudinei Salgado (PSC), Ednelson 
Prado (Rede), Flavia Pascoal (PL), Gady 
Gonzalez (Patriota), Gilson Rocha (Soli-
dariedade), Léo Cipolli (PRTB), Marcelo 
Mungioli (PSOL), Maurício (PT), Nuno 
(PROS), Pedrão da Guivale (PMN), Profes-
sor Arnaldo (Avante) e Sato (PSD).

SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião, seguindo as mesmas 

fontes de pesquisa das cidades anteriores, 
possui cerca de 90.328 habitantes e 63.747 
eleitores. Neste ano, é a cidade litorâ-
nea com o menor número de candidatos 
disputando o cargo de chefe do executivo, 
no total, 6 se apresentaram junto à Justiça 
Eleitoral, enquanto 280 cidadãos ten-
tam completar as 12 cadeiras na Câmara 
Municipal. Os candidatos à prefeitura 
são: Amilton Pacheco (PSB), Engenhei-
ro Claude Abreu (DC), Ernane Primazzi 
(PSC), Felipe Augusto (PSDB), Professor 
Gleivison (MDB) e Sombra (PTC).

À BEIRA-MAR//
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MEOW //
ARTE & VIDA

VANUSA
Maior voz feminina da 

MPB nascida na RMVale 
tem piora de saúde e 

permanece na UTI

E SUAS DIFÍCEIS 
MANHÃS DESTE 

SETEMBRO
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Da redação

TRAJETÓRIAO estado de saúde da cantora Vanusa, 
que está internada há 20 dias na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Esti-
vadores, em Santos, no litoral de São Paulo, 
ainda é considerado grave pela equipe mé-
dica. Entubada no dia 22 de setembro, per-
manece consciente e está sem a ventilação 
mecânica há quatro dias, em lenta evolução 
em seu quadro de saúde. Ela está na UTI da 
unidade desde 12 de setembro, quando deu 
entrada para tratamento de uma pneumo-
nia. A cantora apresentou também um qua-
dro de anemia. Uma semana antes, Rafael 
Vannucci, seu filho, informou que a mãe foi 
hospitalizada por problemas respiratórios e 
retenção de líquidos por conta de não con-
seguir ir ao banheiro. Segundo ele, o estado 
dela era estável e tranquilo. Porém, a canto-
ra continuaria hospitalizada, porque preci-
sava tomar antibióticos por via subcutânea 
(abaixo da pele).

 Os problemas respiratórios não são as 
únicas dificuldades da artista. De acordo 
com a família, ela sofre de demência e, 

após diversas tentativas de cuidado do-
miciliar, a internação foi a única saída 
para tentar preservar sua vida.  De acor-
do com o Ministério da Saúde, a Doença 
de Alzheimer (DA) é um transtorno neu-
rodegenerativo progressivo e fatal que se 
manifesta pela deterioração cognitiva e 
da memória, comprometimento progres-
sivo das atividades de vida diária e uma 
variedade de sintomas neuropsiquiátri-
cos e de alterações comportamentais.

Em entrevista ao portal G1, Rafael che-
gou a comentar sobre a doença mental: “É 
uma doença muito difícil. A família que 
passa por ela sabe dizer o que é isso. Co-
nhecer uma mulher, uma guerreira, uma 
artista, que sempre lutou pelos direitos das 
mulheres, do público que a amava e a ver 
definhar em uma cama, não é fácil.”

Aretha Marcos, filha de Vanusa com o can-
tor Antonio Marcos, há uma semana postou 
em seu perfil no Instagram uma  mensagem 
de ‘quase’ despedida: “A dor mais linda é a 
do amor. Viva Vanusa!”, escreveu.

Vanusa Santos Flores, tem 73 anos e 
nasceu em Cruzeiro, na RMVale. Após 
sua mudança para Uberaba, Minas Ge-
rais, deu início à carreira de cantora. 
Começou a ganhar projeção ao partici-
par do programa “O Bom” apresentado 
por Eduardo Araújo na TV Excelsior e 
do programa “Linha de frente” da dupla 
“Os Vips”. Na mesma emissora integrou 
o elenco do programa “Os Adoráveis Tra-
palhões”, também participou do progra-
ma “Jovem Guarda” da TV Record. Apre-
sentou ainda o memorável Show do dia 
7, “Chapeuzinho Vermelho”, ao lado do 
cantor showman - Wilson Simonal, das 
atrizes Carmen Verônica e Zilda Cardoso. 
Célebre também por seus relacionamen-
tos amorosos, a cantora namorou diver-
sos colegas como os cantores Jair Rodri-
gues, Wanderley Cardoso, Fábio Stella e 
Antônio Marcos.

Vanusa fez muito sucesso nos anos 70 
com as canções “Manhãs de Setembro” 
de sua autoria com Mário Campanha, “So-
nhos de um palhaço” de Antônio Marcos e 
Sérgio Sá, “Paralelas” de Belchior e “Mu-
danças” de autoria própria, também em 
parceria com o compositor Sá.

MEOW //

CrisHyde
Vereadora

CNPJ 38516125000141

/crishydesjc

55777

A mudança começa
  com seu voto!

Vamos juntos!

Empresária, advogada, cristã.

Fazer a diferença para o bem!

Missão: Trabalhar para as pessoas
com eficiência para o desenvolvimento
da cidade como um todo.

Visão: Ser uma mulher de referência
inovadora na política e na câmara em
parceria com a população.

Valores: Deus, família, honestidade, 
transparência e respeito ao serviço
público.

CNPJ: 25.023.850/0001-36 - CNPJ: 25.023.850/0001-36 - VALOR PAGO PELO ANÚNCIO: R$ 500,00
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Dorinha Espíndola na inauguração 
da Havanna Cafeteria Argentina 

no Vale Sul Shopping. Bom humor 
e paixão pelo Brasil.

Foto: Gilberto Freitas

Foto: Gilberto Freitas

Foto: Gilberto Freitas

MEOW //

JORNALISTA KAREN SCHMIDT 
E SUA FIEL COMPANHEIRA TIKI 
EM CLIMA DE PAZ E AMOR, TIE-

DYE, FLOWER, POWER.

E LÁ SE VÃO 
30 ANOS DE 
DOÇURA. 
PARABÉNS PARA 
A QUERIDA 
VALÉRIA VERDI 
MACEDO 
PELAS TRÊS 
DÉCADAS DE 
SUA TORTERIA 
HAGUANABOKA

Yasmin Brunet e 
Gabriel Medina 
usaram um 
estacionamento em 
São Paulo como local 
improvisado para 
uma rápida sessão 
de fotos. Figurinhas 
“fáceis” em Maresias, 
São Sebastião, tiram 
uma onda legal, não 
acham, queridos?

Queridxs, não vou revelar minha
idade, mas vou ressucitar um prêmio 

criado pelo saudoso jornalista Wagner 
Sugamele, que ofertava o Troféu Porcolino 

para os políticos que sujavam a capital 
paulista com propaganda eleitoral.

Quero que vocês fiscalizem e mandem 
fotos dos ‘porquinhos’ concorrentes para 

redacao@meon.com.br

Maravilhosamente 
doce, mas cuidado, Lili, todo dia engorda! Gente, é uma 

delíciaaaaa. Estou completamente entregue. Bacio di 
Latte, Center Vale Shopping. Os sabores Leite Ninho 
e Pistacchio con Cioccolato Bianco são atentados à 

qualquer dieta. Vale a pena conferir!

OS EMPRESÁRIOS TAIS 
TANARA E GIOVANNI, 
PROPRIETÁRIOS DA TANARA 
BEAUTY ESTHETIC CENTER, 
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
COMEMORARAM DEZ ANOS 
DE CASAMENTO NO ESPAÇO 
LAGOON. QUE ROMÂNTICO! 

La photographie Vittar! Chega hoje às bancas do país 
continental que chamamos BRASIL, a capa matadora para todo
e qualquer preconceito da Vogue nacional. Quem fez a foto?
O talentoso fotógrafo mineiro Hick Duarte.

P
LUÍS PHYTTHON

cartunista de todos os tempos 
assumindo as madeixas brancas 
nesta quarentena que já dura 
‘um milhão de anos’. Maurício de 
Sousa completará 85 primaveras 
no próximo dia 25 de outubro.

SECOS &
MOLHADOS

Toda semana ela desfila pela 
RMVale para apresentar o 

Aparecida Sertaneja. Ô trem 
bão, Mariangela Zan. Cultura 

caipira é a alma paulista. 
Beijo carinhoso, querida!

Fundador do Risorama, 
maior festival de humor 
da América do Sul, um 
dos grandes stand-up 
comedies brasileiros, o 
querido Diogo Portugal 
apresentou-se em terras 
de Cassiano Ricardo, no 
SantOnofre Bar. Gente, 
que saudade de nossos 
teatros! Libera, Doria.

A antenada

o mais 
adorável

A chiquérrima

Troféu
Porcolino
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HORIZONTAIS
1. Fast-(?): a refeição ligeira feita em cadeias de lojas especializadas, exemplificada pela combinação sanduíche e suco ou refrigerante 
(inglês). 5. Morder a (?): deixar-se seduzir ou enganar por algo. 9. (?) a miséria: o objetivo do Fundo de Combate à Pobreza, aprovado 
em 2001 pelo Congresso brasileiro. 11. Aquilo que serve para unir uma coisa a outra. 12. “(?) gratia artis”: lema latino que significa 
“A arte pela arte”. 13. “Queria querer cantar afinado com eles / Silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase / Ser (?), mas tudo é 
muito mau / Ou então cada paisano e cada capataz / Com sua burrice fará jorrar sangue demais / Nos pantanais, nas cidades, caatingas 
e nos 15. “(?) Safári”, parque de São Paulo no qual os veículos têm acesso à área de circulação livre de animais. 16. Átomo carregado 
negativamente (Fís.). 17. Capital da República de Gana. 19. Aparelho com que se imobiliza o membro fraturado. 20. Saco (?): 
vesícula da fêmea do mamífero que tem a função de armazenar substâncias nutritivas para o embrião em desenvolvimento. 26. Fruto 
homenageado com uma festa anual em Caxias do Sul (RS). 28. (?)-Qaeda, a organização terrorista liderada por Osama bin Laden. 
29. “O (?) do meu (?) é meu amigo”: lema pragmático que explica várias mudanças de rumo da política externa norte-americana. 30. 
Local de criação de grandes obras da Pintura e da Escultura. 32. Torneio revitalizado com a volta de Michael Jordan em 2001, para 
defender um obscuro time, o Washington Wizards 35. Vinho adicionado a medicamentos, durante seu preparo, para atenuar-lhes o 
sabor. 36. Acontece, sucede (gíria). 37. Queimar, abrasar. 38. Encolerizar, enraivecer. 40. Divisões de jurisdição nas comarcas 
onde há mais de um juiz de direito (ex.: criminais, de família, cíveis, etc.). 42. Abreviatura de “intransitivo” (Gram.). 43. Iniciais de 
Irineu Marinho, o fundador do jornal “O Globo”. 44. Líquido nutritivo muito consumido durante o verão. 46. Tradução francesa para 
“em”. 47. Home (?): a página de entrada de um site (inglês). 48. Frase como “om mani padme hum” 50. Designação utilizada 
pelo Fórum Social Mundial para suas várias atividades, como debates, exposições de trabalhos, reuniões de especialistas, etc. (www.
forumsocialmundial.org.br). 52. (?) a Deus: um dos objetivos da ida ao culto religioso. 53. “Farda, Fardão, (?) de Dormir”, romance 
de Jorge Amado centrado na luta por uma vaga na Academia Brasileira de Letras. 54. Prenome pelo qual é conhecida a polêmica 
ex-esposa de Chiquinho Scarpa. 55. Praias (?): regiões litorâneas continuamente fustigadas por ondas, marés e vento, nas quais é 
comum a presença de dunas.

VERTICAIS
1. A mensagem simbolizada pela ilustração desta cruzada (3 pals.: 5-3-4). 2. Rio da Venezuela que formaria com o Amazonas os 
limites do Eldorado, país rico em ouro que Orellana afirmava ter descoberto no América. 3. Função exercida pelo paraninfo numa 
formatura. 4. Notre-(?) de Paris: catedral onde se passa a história de Quasímodo, o corcunda criado pelo romancista Victor Hugo. 
5. João Paulo (?): revelou o Terceiro Segredo de Fátima ao visitar o santuário homônimo, em Portugal (2000). 6. Famosa fábrica 
de caminhões com sede na Suécia (www.?.se). 7. Dois acessórios que marcaram o personagem Carlitos, personagem de Charles 
Chaplin 8. O dos dois países mencionados na chave Verticais 31 contém armas nucleares. 10. Prefixo de “decacampeão”, significa 
“dez vezes”.14. Ficar preso em lugar apertado. 18. (?)-de-fé: cerimônia que precedia a queima na fogueira dos condenados pela 
Santa Inquisição. 20. Classificação da Seleção Brasileira nas Copas de 1950 e 1998. 21. Que não tem vida (fem.). 22. (?) Leste: 
país de língua oficial portuguesa  23. Medicamento gorduroso que é aplicado sobre a pele com um pano, para amolecer ao calor e 
aderir ao corpo. 24. “Mentira”, em inglês. 25. (?) Stravinski: russo que renovou a técnica de composição para pequenos conjuntos 
instrumentais e que foi o autor da música para o bailado “A Sagração da Primavera”. 27. Conjunto de quatro livros sagrados da Índia, 
escritos em sânscrito. 30. Sobrecarregar de trabalho. 31. Vizinhos e rivais dos paquistaneses. 33. Divindade adorada pelos mu-
çulmanos. 34. As rendeiras, por sua categoria profissional. 39. Êxodo (?): a migração da população das cidades interioranas para as 
metrópoles, fenômeno que marcou a segunda metade do século XX no Brasil. 41. Denominação dos desenhos animados japoneses. 
43. Modelo de computador da Apple que introduziu a cor e as formas redondas no design dessa máquina. 45. Encher a (?): exagero 
cometido por certas pessoas durante o réveillon (gíria). 47. A grama, o saibro, o asfalto, o concreto, a grama artificial ou o material 
sintético, em relação à quadra de tênis. 49. Identifica a Noruega no placar televisivo, durante a transmissão da partida. 50. Cabana 
indígena (bras.). 51. Abreviatura de “Cinema”.

MEOW //

CRUZADINHA

Um novo mundo interior e exterior pode ser 
apresentado por meio de novas amizades. 
Esteja aberto. O início de outubro será propício 
para atividades ao ar livre e envolvimento num 
projeto de voluntariado. Movimente o corpo e 
escolha um livro de cabeceira. Valerá correr, 
caminhar ou praticar o esporte favorito, man-
tendo os cuidados com a saúde. Amigos darão 
dicas interessantes. Companheirismo no amor. 

Conversas carinhosas, carregadas de emoção, 
essa será sua quinzena. Talvez precise adiantar 
tarefas de trabalho ou reformular a rotina para 
ganhar tempo livre e cuidar dos seus interesses. 
Conversas com amigos esclarecerão dúvidas 
e rumos. Aprenda com a experiência de outras 
pessoas. Dicas e informações serão preciosas 
hoje. Pesquise opções de roteiros de viagem. 
Dica de viagem: sul do país.

Novidades de trabalho ativarão sua cria-
tividade. Discuta ideias de negócio. Você 
poderá encontrar boas soluções para vencer 
desafios financeiros e investir nos planos 
da vida íntima. Cheque informações está 
propenso a fake-news.

Tire a primeira quinzena para repensar sua 
alimentação. Tenha mais horas de sono e cuida-
dos corporais contribuindo com seu equilíbrio e o 
bem-estar. Você precisa curtir mais os pequenos 
prazeres em casa, visualizar planos futuros e 
organizar ideias de trabalho. Atividades on-line 
permitirão maior liberdade e conforto, embora 
você sinta falta da presença de amigos. Filosofias 
mudarão. Invista em projeto que há tempo vem 
pensando em realizar em família. Chegou a hora. 

Hora de mudar a rota, explorar prazeres 
diferentes e curtir momentos que você não se 
permite. Caminhos de evolução da carreira e 
de crescimento financeiro ficarão mais claros, 
mas não desvie do amor. Um trabalho extra 
aparecerá e com ele possibilidades de relacio-
namento afetivo. Atente-se.  

Gastos imprevistos ou despesas da família 
e da casa cobrarão maior organização finan-
ceira. Determine prioridades e repense inves-
timentos. Bom momento para retomar uma 
antiga atividade e ganhar mais dinheiro. No 
amor, não machuque quem está ao seu lado. 
Se não for para continuar, ponto final agora.

Desenvolva nesta quinzena uma aventura junto 
à natureza, curta paisagens campestres, plantas 
exóticas e momentos surpreendentes. Horizontes 
mais amplos reforçarão a ideia de mudar seu 
estilo de vida e adotar nova forma de ver o 
mundo. Algo do destino envolverá uma relação 
especial. Aprofunde o diálogo no amor e aumente 
a confiança em dias melhores. Eles estão por vir. 

Supere inseguranças ou frustrações nos relacio-
namentos com amor próprio e invista em você. É 
hora de perder peso, cuidar da beleza, fortalecer 
a autoconfiança e fazer novas amizades.  Amplie 
conexões nas redes sociais, conquiste novos 
espaços e estabeleça trocas de melhor quali-
dade. Bom também para falar com amigos de 
fora, planejar viagens e estudos. Novas relações 
à vista. E aquela sua vontade do passado, é 
presente de novo. Não deixe passar.

Com Lua em seu signo, a imaginação correrá 
solta e as emoções vão estar à flor da pele. 
Mudanças que acontecerão de dentro para 
fora favorecerão o amor e a expressão dos 
sentimentos. Resolva assuntos do coração, 
dos filhos e das estruturas de vida.  

Estabilizou suas finanças nesta pandemia. Agora 
chegou a hora de estabilizar as emoções. Mo-
mento de investir num futuro com mais segurança, 
valorizar seus recursos e apoiar a família. Se esti-
ver sentindo-se só, busque alguém com afinidade 
de valores, em quem possa confiar plenamente. O 
tempo está convergindo para um novo romance. 
Tente conversas sérias e inteligentes em aplicati-
vos ao invés de futilidades. Repense a  maneira de 
se relacionar e terá uma ótima surpresa.

Na dúvida, siga a intuição e as dicas dos sonhos. 
Momento de grande sintonia com sua força 
interior. Palavras terão poder de transformar sen-
timentos e ações. Pense positivo e atraia coisas 
boas.  Arrume as fotos de família e vai achar algo 
importante para a vida. 

Bom momento para se entender com a família e criar 
planos com o parceiro. Sabe aquele mal entendido? 
Tempo de resolver agora.  O prazer estará nos peque-
nos detalhes e nas pinceladas de sofisticação. Escolha 
um bom vinho, uma mesa preparada com requinte, 
jardim bem cuidado, flores no vaso, roupa bonita e boa 
música criarão cena de cinema em casa.

Horóscopo
Áries

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

Capricórnio

Gêmeos

Libra

Aquário

Câncer
(21/06 - 22/07)

Escorpião

Peixes

(23/07 - 22/08) (23/08- 22/09)

(23/09 - 22/10)

(23/10 - 21/11)

(21/01 - 19/02) (20/02 - 20/03)(22/12 - 20/01)(22/11 - 21/12)

(21/03 - 20/04) (21/04 - 20/05) (21/05 - 20/06)
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, 

Dr(a). Marcia Rezende Barbosa de Oliveira,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) START EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
CNPJ13.412.875/0001-42, com endereço à Rua 
Quinze de Novembro, 763, Ap 24, Centro, CEP 
12020-000, Taubaté - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Poliana Lana de Souza Monteiro e 
outro, alegando em síntese: Trata-se e ação de 
Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantia 
Paga e Indenização movida por BRUNO SABA-
TINO MONTEIRO FERNANDES DE CASTRO e 
POLIANA LANA DE SOUZA MONTEIRO em face 
de STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA e CAMPOS & BARROS GESTÃO 
PATRIMONIAL LTDA. Narram os autores que em 
29.08.2013 firmaram com a ré um compromisso 
de compra e venda para compra do lote situado 
na quadra “D”, lote n.13, do Residencial Ecovil-
la, objeto da matrícula 120.079 do CRI local, e 
que a entrega, que estava prevista para janeiro 
de 2015, não ocorreu até a presente data, pelo 
que postulam a rescisão com restituição dos va-
lores pagos acrescidos da multa de 20% prevista 
no item 6.4.1 (conforme dispõe a cláusula 6.5 e 
Súmula 543 do C.STJ), indenização referente 
aos aluguéis pagos, nos termos do artigo 944 
do CC, além de indenização por danos morais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente ed-
ital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE 
TAUBATÉ, AOS 22 DE JANEIRO DE 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO
Nº 1001963-04.2017.8.26.0625
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CONVIDAMOS A TODOS 
PARA ESTARMOS JUNTOS
POR UMA NOVA ILHABELA!

Coligação Renova Ilhabela - PTB / PMB - REDE - CNPJ Candidato 38.514.759/0001-65 CNPJ MEON 38.579.684/0001-09- Tiragem: 3000 un

O time joseense queria os jogos em casa no horário 
noturno e teve o pedido negado pela Federação 
Paulista de Futebol

ESPORTES //

A tabela definitiva do Campeonato Pau-
lista da Segunda (4ª) Divisão foi divulgada 
semana passada. O São José queria o horá-
rio das 20h30, mas a Federação Paulista de 
Futebol não programou partidas noturnas. 
O Manthiqueira esperava o confronto re-
gional no sábado à tarde e o jogo surgiu na 
sexta-feira. No início de setembro, a Fede-
ração Paulista de Futebol divulgou a tabela 
básica e os times souberam quais seriam 
os seus adversários de grupo. O São José, 
com os seus quatro jogos em casa na quar-
ta-feira, manteve a preferência pelo perío-
do noturno e pediu o horário das 20h30. O 
Manthiqueira também repetiu a indicação 
do ano passado, às 15h e aos sábados.

Nos contatos com a Federação, o São 
José ficou sabendo que a entidade estava 
propensa a evitar partidas noturnas, pelo 
menos na fase de classificação. Assim, em 
tempos de pandemia e com protocolos de 
segurança, não haveria o risco de atrasos 
por queda de iluminação ou falta de ener-
gia elétrica nos estádios. Os jogos do São 
José serão  no horário das 16h, o diurno 
mais avançado para estádios com ilumina-
ção. Os do Manthiqueira foram confirma-
dos para o ensolarado horário das 15h. No 
entanto, algumas partidas de quarta-feira 

fora adiantas para terça-feira e outras, de 
sábado para sexta-feira.

Águia do Vale quer reforço no elenco
O São José Esporte Clube já tem 23 joga-

dores contratados para a disputa do Cam-
peonato Paulista da Quarta Divisão que 
começa no dia 17 de outubro. De acordo 
com apuração do Meon Jornal a diretoria 
do clube está em busca de reforço para o 
elenco e procura novos atletas oriundos de 
equipes das Séries A-2 e A-3, que já estão 
disponíveis no mercado. A Águia estreia no 
campeonato no dia 21 de outubro, em casa, 
contra o União Suzano. O técnico Ricardo 
Costa está em treinamento com o elenco 
há 20 dias, incluindo treinos com bola. Na 
lista de ‘desejos’ da diretoria, está a con-
tratação de mais um lateral-direito, um za-
gueiro, um meia-armador e um atacante de 
área para fazer companhia a Lucas Lima.

Uma das últimas aquisições do clube foi 
o goleiro Gabriel Coutinho, que estava no 
Cianorte, da primeira divisão do futebol 
paranaense. Além do São José, o Manthi-
queira de Guaratinguetá também está em 
formação para o campeonato. Estreia no 
dia 18 de outubro, fora de casa, contra o 
Atlético Mogi, em Mogi das Cruzes.

SÃO JOSÉ E MANTHIQUEIRA RECEBEM TABELA
PARA O CAMPEONATO DA SEGUNDONA DO PAULISTA

Confira a tabela de jogos do São José:
21/10 às 15h - São José x União Suzano - Martins Pereira
25/10 às 15h - Atlético Mogi x São José - Nogueirão
28/10 às 15h - São José x Manthiqueira - Martins Pereira
01/11 às 15h - União Mogi x São José - Nogueirão
08/11 às 15h - União Suzano x São José - Suzanão
11/11 às 15h - São José x Atlético Mogi - Martins Pereira
11/11 às 15h - Manthiqueira x São José - Dario Rodrigues Leite
18/11 às 15h - São José x União Mogi - Martins Pereira

Confira a tabela de jogos do Manthiqueira:
17/10 - sáb 15h - Atlético Mogi x Manthiqueira - Mogi das Cruzes
24/10 - sáb 15h - Manthiqueira x União Mogi - Guaratinguetá
28/10 - qua 16h - São José x Manthiqueira - São José dos Campos
31/10 - sáb 15h - Manthiqueira x União Suzano - Guaratinguetá
03/11 - ter 15h - Manthiqueira x Atlético Mogi - Guaratinguetá
10/11 - ter 15h - União Mogi x Manthiqueira - Mogi das Cruzes
13/11 - sex 15h - Manthiqueira x São José - Guaratinguetá
18/11 - qua 15h - União Suzano x Manthiqueira - Suzano

Da redação / Jogando Juntos

Valor do anúncio R$ 3.000
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