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O que pensam as 
autoridades sobre
o voto
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Cidades
Um giro pelas cidades 
da RMVale com notícias 
e prestação de serviços

4

Escritor Justo Arouca 
lança o livro “Sabiá 
Laranjeira” sobre as fortes 
chuvas que devastaram 
Caraguatatuba em 1967

DOSES DE VACINA
NA RMVALE

AGORA É LEI!
CARTEIRA DO TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA

A Prefeitura de São José dos Campos, em ação inédita, passou 
a emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (Trans-
torno do Espectro Autista).  O documento é uma importante con-
quista e objetiva identificar e garantir os direitos das pessoas 
com TEA em todos os serviços públicos e privados.
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O Brasil passou a adotar, a partir de 1989, o segundo turno 
para de�nir os eleitos à presidência da República e aos go-
vernos estaduais, do Distrito Federal e em cidades com mais 
de 200 mil eleitores. Um sistema consagrado, que objetiva 
dar mais governabilidade aos vencedores, mas que precisa 
agora ser aprondado. Como todos sabem, de acordo com 
o que rege a nossa Constituição Federal, para ser eleito não 
basta simplesmente obter mais votos do que seus concor-
rentes. É preciso conseguir mais da metade dos votos válidos 
(excluídos os votos em branco e os nulos). E, não tendo sido 
atingida a maioria absoluta por nenhum dos candidatos em 
primeiro turno, haverá a necessidade de segundo turno, con-
correndo apenas os dois mais votados no primeiro turno. No 
momento em que discutimos a maior e mais impactante re-
forma político-eleitoral desde a redemocratização, devemos 
aproveitar para também debater métodos alternativos onde 
não se desperdicem votos. E para que a escolha do eleitor te-
nha mais peso no nosso processo democrático. Já ouviu falar 
do voto preferencial que é adotado nas eleições provinciais e 
municipais do Canadá e Nova Zelândia e nas presidenciais da 
Irlanda? E para a escolha de governador e prefeito, respecti-
vamente no estado de Maine e na cidade de São Francisco, 
nos Estados Unidos? E que neste ano será usado também 
na eleição para prefeito de Nova York? Funciona assim: na 
urna eletrônica, cada eleitor pode votar em apenas um ou 
escolher múltiplos candidatos por nível de preferência, nu-
merados do melhor para o pior.  Quem receber 50% dos 
votos é eleito. Porém, se não houver vencedor majoritário, é 
feita nova contagem, eliminando o candidato menos votado. 
Os eleitores que colocaram o eliminado em primeiro lugar de 
suas listas terão suas segundas preferências consideradas. 
Assim, os candidatos que aparecem na sequência do ranking 
dos eleitores mantêm suas chances, porque o processo de 
recontagem continua até que haja um vencedor com mais da 
metade dos votos. É como se fosse uma lista de preferências 
do vestibular, onde a primeira opção é o curso e universidade 
que você mais quer, sua prioridade, e as outras opções são 
a garantia de entrar no curso superior, mesmo que não seja 
a escolha favorita, mas que você cursaria tranquilamente. 
Esse sistema de votação preferencial permite alcançar em 
uma eleição o que o duplo turno consegue em duas, o que 
signi�ca economia de recursos. 

O VOTO
Por que defendo o voto preferencial?

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
O que há por trás do voto impresso?

Há menos de um ano do prazo �nal para �-
liação partidária aos que pretendem disputar 
as eleições de 2022, uma verdadeira procissão 
de lideranças políticas regionais tentam cooptar 
o quase “ex-tucano” Geraldo Alckmin para uma 
eventual nova candidatura ao Governo de São 
Paulo. O atual governador já decidiu sobre quem 
pretende apoiar pelo PSDB, o vice-governador e 
secretário de Governo, Rodrigo Garcia, que mi-
grou do DEM para o ninho tucano sob a benção 
de Bruno Covas, falecido em maio. Na RMVale, 
um descontentamento enorme com o governo 
Doria já reverbera em uma real debandada de 
última hora. Ninguém quer assumir compromis-
so agora, com receio de eventuais retaliações do 
governo estadual no que tange à liberação de re-
cursos e programas estaduais para suas cidades, 
mas uma coisa é certa, assim como a política é 
incerta, a caravana Alckmin, que foi vereador e 
prefeito de Pindamonhangaba é uma realidade e 
terá forte apoio na Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. Outra consão nesta 
quinzena é a possível inelegibilidade do ex-pre-
feito Ortiz Júnior por conta da rejeição de suas 
contas pela Câmara Municipal de Taubaté. Atual 
subsecretário de Desenvolvimento Regional é a 
aposta do governo paulista para a Assembleia 
Legislativa em dupla com o deputado federal 
Eduardo Cury, de São José dos Campos. Ortiz já 
passou por situações parecidas, tendo ganho a 
reeleição para prefeito em primeiro turno, mes-
mo após ter sua candidatura e mandato cassa-
dos. Vamos aguardar as próximas movimenta-
ções, cientes que como já dizia Magalhães Pinto, 
“Política é como nuvem. Você olha e ela está de 
um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

Xadrez político 
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O FATO
E A FOTO

RENATA ABREU
é presidente nacional
do Podemos e deputada 
federal por São Paulo

CARLOS VERAS
é deputado federal pelo PT, 
Pernambuco, presidente da 
Comissão dos Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara e membro 
titular da comissão especial que 
analisa a PEC 135/19.

Bolsonaro parece só ter olhos para as próximas eleições, desde 
o primeiro dia de governo. Eleito seis vezes pelas urnas eletrôni-
cas, hoje, prioriza a impressão do voto sob o argumento de com-
bater fraudes o mesmo que usou décadas atrás para defender 
o oposto. “Esse Congresso está mais do que podre. Estamos 
votando uma lei eleitoral que não muda nada. Não querem in-
formatizar as apurações. Sabe o que vai acontecer? Os militares 
terão 30 mil votos e só serão computados 3 mil”, disse, o então 
deputado federal Jair Bolsonaro, durante um encontro no Clube 
Militar, em 1993, segundo a edição de 21 de agosto do Jornal do 
Brasil daquele ano. Após ganhar no 2º turno as eleições presi-
denciais de 2018, Bolsonaro alegou que teria vencido no 1° turno, 
se não fossem as fraudes e que poderia provar, o que não fez 
até agora. No último dia 14 de maio, a�rmou que, se não houver 
voto impresso em 2022 e Lula for eleito, será na fraude. Meses 
antes, após a derrota de seu ídolo, Donald Trump, Bolsonaro, 
sem provas, falou em fraudes nas eleições dos Estados Unidos, 
onde parte do voto é impresso, deixando o Brasil em uma situa-
ção embaraçosa diante do novo presidente norte-americano, Joe 
Biden. Nada errado com a volatilidade de Bolsonaro, mudar de 
opinião é um direito. Nada errado com quem defende o aperfei-
çoamento do processo eleitoral, apesar do sistema coordenado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se mostrar plenamente 
con�ável. Entretanto, é uma irresponsabilidade sem tamanho 
colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral sem apresentar 
ndamentos sólidos, colando em risco a democracia brasileira. 
Não se pode tentar criar na sociedade uma falsa percepção de in-
segurança. Bolsonaro apenas brada “fraude; fraude; fraude”, mas 
não comprova nada. O sistema eleitoral brasileiro, referência em 
e�ciência para o mundo, é totalmente nacional, seguro, auditável 
e nunca se revelou vulnerável. De acordo com o TSE, as urnas 
eletrônicas têm cerca de 30 camadas de segurança e nenhum 
componente do sistema é ligado à internet, o que impede o aces-
so de hackers. São 25 anos sem nenhuma fraude. Qual será o 
verdadeiro motivo dos governistas priorizarem essa pauta, em 
plena pandemia? Não podem usar esse tema como cortina de -
maça para os problemas deste desgoverno, nem como desculpa 
para uma possível derrota eleitoral em 2022, a exemplo do que 
fez Trump, que pediu recontagem de votos e contestou o quanto 
pôde o resultado das urnas, o que provocou convulsão social, in-
vasão do Capitólio, Centro Legislativo dos EUA, e resultou até em 
mortes. Não há resposta concreta sobre o que há por trás disso.  

“Sou um governador gay e
não um gay governador.”

 Eduardo Leite, governador do Rio Grande 
do Sul, pré-candidato a presidência 

do Brasil, pelo PSDB, assumindo sua 
homossexualidade em entrevista ao 

programa “Conversa com Bial”.
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Prefeitura de São José inicia distribuição de 
carteira de identificação que garante direitos

3 São José dos Campos, 13 de julho de 2021

A Prefeitura de São José dos Cam-
pos, em uma ação inédita, passou a 
emitir a Carteira de Identi�cação da 
Pessoa com TEA (Transtorno do Es-
pectro Autista). Cerca de 90 carteiras 
já foram emitidas e estão sendo entre-
gues presencialmente em domicílio, 
seguindo todas as medidas de cuida-
dos e prevenção contra a Covid-19. 
Pollyana Trunkl, moradora da Vila 
Piratininga, região central da cidade, 
foi a primeira mãe a receber o docu-
mento. Pedagoga, com dedicação à 
causa, agradeceu a prefeitura e ce-
lebrou a vitória. “Essa é uma grande 
conquista. Hoje sinto que somos im-
portantes. Esta carteirinha vai ser útil 
em todos os sentidos. É uma grande 
vitória para as mães dos anjos azuis”, 
disse Pollyana.  Com base na Lei Fede-
ral Romeo Mion (13.977/20), batizada 
de forma afetiva com o nome do �lho 
do ator e apresentador de televisão, 
Marcos Mion, a Carteira de Identi�ca-
ção da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista é mais uma ferramenta 
de inclusão social e uma luta de anos 

de pais, familiares, amigos e pessoas 
com TEA. A carteira objetiva a iden-
ti�cação e garantia dos direitos das 
pessoas com TEA em todos os serviços 
públicos e privados. Em São José dos 
Campos, a responsabilidade da entre-
ga é da Secretaria de Apoio Social ao 
Cidadão, conduzida pelo secretário 
Antero Alves Baraldo. A ação é fruto 
de uma parceria da Prefeitura de São 
José dos Campos, por meio do RIA 
(Rede de Inclusão ao Autista), com a 
Frente Parlamentar do Autismo. “Essa 
ação e muitas outras têm sido possí-
veis graças a uma ação articulada, 
intersecretarias, coordenada pela RIA 
com a participação de nossa Assesso-
ria de Políticas Públicas para Pessoa 
com De�ciência.”, a�rmou. Silvia 
Melo, moradora do bairro Campo dos 
Alemães, zona sul do município, mãe 
do Miguel, de 5 anos, enfatizou que 
a carteira será um importante instru-
mento de inclusão.  “É uma maneira 
de sermos mais respeitados. Com a 
carteira, me sinto mais segura para 
sair de casa com meu �lho”, a�rmou.

Da redação

PARA PESSOAS COM TEA (TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA)

A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou 
cadastro digital por meio do aplicativo Pre£ook, que 
pode ser baixado no site da prefeitura ou na loja de 

aplicativos dos celulares. É necessário preencher um 
cadastro, anexando os documentos solicitados.

COMO SOLICITAR A CARTEIRA DO 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Pollyana Trunkl é a primeira joseense a receber o documento para seu filho, Caio Augusto.

Silvia Melo e seu filho Miguel recebem a carteira de identificação
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Samuel Strazzer Julia Lopes

Gabriel Campoy

LORENA DECIDE NÃO DIVULGAR 
MARCA DE VACINAS PARA EVITAR QUE 
MORADORES ESCOLHAM QUAL TOMAR

10 pessoas são detidas e 
multadas em R$ 90 mil por 
soltarem balões em São José

Samuel Strazzer

FELICIO RAMUTH AFIRMA QUE 
SÃO JOSÉ NÃO RECEBEU LOTE 
COM VACINAS VENCIDAS

Na manhã do dia 3 de julho, dez pessoas foram 
detidas enquanto soltavam dois balões na Estrada 
do Jaguari, região norte de São José dos Campos.

Segundo a Prefeitura, a ação conjunta foi realizada 
pela GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Po-
lícia Ambiental. A PM foi acionada por ciclistas que es-
tavam no Urbanova e viram a movimentação do grupo. 
A queda de um dos balões também foi registrada pelas 
câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Os balões eram de grande porte e foram confec-
cionados por baloeiros profissionais, possivelmente 
os mesmos que foram detidos e encaminhados à 
Polícia Civil. O grupo estava em três carros com pla-
cas de São Paulo e Santo André. Ao serem autuados, 
eles não souberam explicar o que estavam fazendo 
naquela área. Os balões foram resgatados.

Segundo a GCM, a equipe foi informada por muní-
cipes que viram um balão caindo na direção do bairro 
Urbanova. Os guardas se deslocaram até o local, na 
Rua Jaguariúna, onde uma viatura da PM (Policia Mili-
tar) abordou um dos veículos. Os policiais informaram 
que haviam mais veículos no interior de uma fazenda.

A proprietária permitiu a entrada da equipe que 
abordou mais quatro pessoas que estavam em uma 
caminhonete. Questionados, eles teriam informado 
que estavam seguindo um balão, mas não sabiam 
onde ele havia caído. Com isso, as equipes da GCM e 
PM realizaram buscas no local indicado pela dona da 

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramu-
th (PSDB), declarou, no dia 2 de julho, que a cidade 
não recebeu os supostos lotes vencidos de vacinas 
contra a Covid-19. No mesmo dia mais cedo, o jornal 
Folha de São Paulo publicou uma matéria onde afir-
mava que diversos municípios podem ter recebido e 
aplicado doses de vacinas fora do prazo de validade. 
A lista divulgada pelo jornal mostrava ao menos 20 
municípios da RMVale.

Contudo, no mesmo dia, Felicio Ramuth disse em 
suas redes sociais que a cidade não recebeu um dos 
lotes apontado pela Folha de São Paulo. Esclareceu tam-
bém que as doses do outro lote apontado pela reporta-
gem foram aplicadas dentro da data de validade.

“Lamentamos que a Folha de São Paulo não te-
nha contatado nosso município antes de publicar 
sua matéria, temos todos os dados em nossos sis-
temas e rapidamente poderíamos comprovar o equí-
voco da matéria em relação à nossa cidade. Mais 
de 424.000 doses aplicadas e iríamos aplicar oito 
doses vencidas?”, disse o prefeito.

Além de São José dos Campos, outras cidades tam-
bém negaram a aplicação de vacinas vencidas. Em uma 
nova matéria após as declarações dos municípios, a 
Folha disse que, para fazer a reportagem, se baseou 
nos dados de “vacina data aplicação” da Campanha 
Nacional de Vacinação contra Covid-19 do DataSUS. Fo
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fazenda e encontraram os pedaços do balão.
As dez pessoas foram conduzidas ao Plantão Sul, 

ficaram presas por associação criminosa e foram au-
tuadas em R$90 mil em relação ao crime ambiental.

Julia Lopes

A partir do dia 2 de julho, a Secretaria de Saú-
de de Lorena decidiu não divulgar mais as marcas 
e laboratórios das vacinas que estão sendo aplica-
das para cada faixa etária na cidade. A decisão foi 
tomada para evitar que as pessoas escolham quais 
vacinas tomar, problema que ocorre em todo o país, 
os famosos “sommeliers de vacina”.

Segundo a prefeitura, os moradores de Lorena estão 
optando por tomar a vacina da Janssen, que é aplicada em 
dose única. Por conta disso, e para evitar tumultos no local 
de vacinação, a marca da vacina será informada apenas 
no momento da aplicação, para conhecimento do muní-
cipe e para saber se a vacina é dose única ou se possui 

intervalo entre a primeira e segunda dose.
“Lorena, assim como diversos outros municípios 

da região, tomou essa decisão para incentivar as 
pessoas a se vacinarem, sem escolher marca. O 
que importa é completar a imunização contra a Co-
vid-19”, disse em nota.

A prefeitura informou ainda que todas as doses de 
vacina que chegam ao município são destinadas a 
grupos ou faixas etárias específicas. Ou seja, mesmo 
esperando para tomar a vacina, a dose que será apli-
cada é a mesma do dia em que foi chamado.

“Portanto, compareçam para se vacinar no dia correto. 
Aguardar só atrasa a imunização”, alertou a prefeitura.

Um vídeo que mostra a ponte estaiada de São 
José dos Campos como uma espécie de portal 
vem chamando a atenção dos usuários nas redes 
sociais desde junho.

No filme, uma nave sai de dentro do portal e 
exibe um comunicado importante: “se não tiver 
quermesse ano que vem, vai ter revolta”.

Heitor Giovani, autor da edição, afirmou que a 
ideia do vídeo surgiu do apelido de “bolinho cai-
pira” atribuído pelos próprios joseenses ao Arco 
da Inovação. Como junho também é o mês das 
festas juninas, cujo quitute mais esperado é o bo-
linho, o vídeo veio a calhar. 

“A ideia veio nesse mês de junho que passou, 
que é conhecido pelas festas juninas. Tentei mes-
clar meu gosto por criação e a saudade das quer-
messes”, disse o videomaker.

ARCO DA INOVAÇÃO VIRA PORTAL 
MÁGICO EM VÍDEO DO INSTAGRAM

CONFIRA O VÍDEO: 



CIDADES //
5 São José dos Campos, 13 de julho de 2021

Matheus Correia

Gabriel Campoy

CRUZEIRO USA DOSE ÚNICA DA
JANSSEN PARA IMUNIZAR POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA CONTRA COVID-19

COVID-19: SÃO JOSÉ FECHA O 
SEMESTRE COM MAIS DE 400 MIL 
DOSES APLICADAS
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No dia 1º de julho, a Prefeitura de Cruzeiro reali-
zou a vacinação contra Covid-19 em moradores em 
situação de rua através das Secretarias de Saúde e 
Assistência e Desenvolvimento Social.

De acordo com a administração, a equipe médica per-
correu diversos pontos onde se encontra a população de 
rua, oferecendo a vacina da farmacêutica Janssen.

Após receber doses deste imunizante durante a sema-
na, o motivo do uso dele em moradores de rua foi jus-
tamente a necessidade de apenas uma única aplicação.

Segundo a prefeitura, ao todo, a campanha resul-
tou em 20 doses aplicadas em oito diferentes pon-
tos visitados pelas equipes de assistência social e 
saúde de Cruzeiro.

A Prefeitura de São José dos Campos comunicou, 
no dia 1º de julho, que cerca de 415.063 doses de 
vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas durante 
o primeiro semestre deste ano. Além disso, 91.831 
pessoas já haviam recebido o complemento vacinal 
até o dia 30 de junho. O número de doses aplica-
das por grupos neste primeiro semestre ficou assim: 
171.272 em idosos; 93.871 em adultos; 67.960 em 

profissionais de saúde; 60.348 em pessoas com co-
morbidades; 17.359 em trabalhadores da educação; 
2.776 em gestantes e puérperas e 1.477 em motoris-
tas e cobradores de ônibus.

De acordo com o poder público, novas doses são 
aguardadas para o avanço da vacinação por idade, 
além do rescaldo dos integrantes de faixas etárias e 
grupos anteriores que ainda não foram imunizados.
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Samuel Strazzer

Da Redação

SÃO SEBASTIÃO APROVEITA 
POPULARIDADE DO TERMO “CRINGE” 
PARA CONSCIENTIZAR POPULAÇÃO 
SOBRE VACINAS CONTRA COVID-19

Uma campanha da prefeitura de São Sebastião 
usou o termo “cringe” para conscientizar os muní-
cipes a tomarem a vacina contra a Covid-19. A pu-
blicação faz referência à gíria que jovens usam para 
afirmar que algo é “velho”.

O termo cringe ganhou popularidade na internet 
durante o mês de junho. A palavra inglesa signi´ca 
“vergonhoso” e é utilizado por pessoas nascidas entre 
1995 e 2010 – a chamada Geração Z – para se referir à 
coisas que não gostam na geração anterior.

Alguns exemplos do que os zennials consideram crin-
ge: falar “boleto”, usar emojis, usar calça skinny e sapati-
lhas, gostar de Harry Potter e até tomar café da manhã.

Se aproveitando da popularidade do termo, a 
Prefeitura de São Sebastião fez uma publicação em 
seu Facebook para incentivar a população a tomar a 
vacina contra a Covid-19.

PREFEITURA DE CAÇAPAVA LANÇA 
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
EM COMBATE À ESCOLHA DE 
VACINAS CONTRA COVID-19

Matheus Correia

Ana Lígia Dal Bello

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria 
de Saúde e da Coordenadoria de Comunicação, lançou 
uma campanha em seu site e em suas redes sociais 
com o intuito de conscientizar pessoas sobre a neces-
sidade de tomar a vacina disponível e não fazer esco-
lhas quanto ao tipo ou marca do imunizante.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa surgiu 
após profissionais da Secretaria de Saúde observa-
rem que muitas pessoas estavam deixando de se 
vacinar na data programada para sua faixa etária 
para receber o imunizante de outra fabricante em 
datas posteriores.

A gestão ressalta que quanto mais rápida for rea-
lizada a cobertura vacinal do município, menor será 
o contágio e agravamento da doença, e também 
que a escolha e adiamento da vacinação podem 
trazer enormes prejuízos para a população, pois 
retarda o processo de imunização.

O empresário, idealizador do Innovation Brasil Lea-
ders e político, Argus Ranieri faleceu no dia 5 de julho 
aos 48 anos, vítima da Covid-19. Casado e pai de três 
´lhos, Argus era natural de Guaratinguetá. De família 
tradicional, seu avô foi prefeito da cidade, na qual im-
plantou o primeiro Polo Industrial na região, motivo 
que lhe fez querer, desde cedo, servir sua comunidade 
por meio da política. Ex-vereador em Guaratinguetá, o 
empresário disputou por três vezes a prefeitura da ci-

MORRE ARGUS RANIERI; EMPRESÁRIO 
E POLÍTICO DE GUARATINGUETÁ 
FALECEU VÍTIMA DA COVID-19

dade, sempre obtendo expressivas votações.
Palmeirense convicto, assessorou o ex-ministro Marco 

Antônio Raupp durante sua condução à frente do Parque 
Tecnológico de São José dos Campos em diversos proje-
tos importantes ligados à ciência e inovação.

O Grupo Meon de Comunicação se solidariza com a 
família de Argus Ranieri, com a população guaratingue-
taense e todos os brasileiros que perderam um pro´s-
sional dedicado e político atuante.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

Segunda dose
A prefeitura também enfatiza a importância da po-

pulação de se vacinar com a segunda dose para com-
pletar o processo de imunização. Segundo ela, muitas 
pessoas deixam de receber a 2ª dose por conta das 
reações sofridas na aplicação da primeira.

O prefeito de Ilhabela, Antonio Colucci (PL), teve a 
candidatura mantida por unanimidade pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) durante sessão plenária no 
dia 29 de junho. O prefeito foi eleito com 51% dos 
votos nas eleições de 2020.

Uma das alegações contra o prefeito era de que 
teria havido irregularidades como contratação de 
candidatos de concurso público sem respeitar a or-
dem classificatória e apontamentos do TCE-SP (Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo).

Colucci também foi alvo de ações no MP (Mi-
nistério Público) durante as eleições 2020. A 
promotoria afirmou que gestores que não têm as 

TSE MANTÉM CANDIDATURA
DE ANTONIO COLUCCI

contas em ordem junto ao TCE perdem o direito 
de concorrer às eleições por oito anos. Apesar das 
alegações, o TSE entendeu que, como a Câmara de 
Vereadores não analisou os pareceres, o caso não 
configura inelegibilidade. Além disso, o TRE-SP sus-
tentou que não houve danos à administração e que a 
condenação não transitou em julgado, outro motivo 
para que a candidatura não fosse impedida.

Ao Portal Meon, o prefeito a´rmou que, apesar da 
apreensão, esperava que a decisão do TSE fosse a seu 
favor. “Fui absolvido mais uma vez. Tive meus direitos 
políticos mantidos, espero cumprir meu mandato em 
paz pelos quatro anos”, disse.



CIDADES //

PAULO SCAMILLA RENUNCIA AO
CARGO DE VICE-PREFEITO DE CRUZEIRO

Matheus Correia

Julia Lopes

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações 
Marcos Pontes recebeu, durante visita às instala-
ções do CEMADEN no dia 1° de julho, o editor es-
pecial da Metrópole Magazine, Fabrício Correia. 
Durante o encontro, o ministro externou sobre o 
pensamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito 
do investimento em ciência e tecnologia.

“O Brasil não pode ´car para trás nesse momento 
no investimento em ciência e tecnologia. O presidente 
sempre reforça que em suas viagens para Israel, Japão 
e Coréia do Sul presenciou os países superarem a au-
sência de recursos naturais por meio da ciência e tec-
nologia, e nós que temos todos os recursos naturais, 

MARCOS PONTES, MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÕES RECEBE A METRÓPOLE MAGAZINE

iremos muito além. Se o país quiser ser competitivo no 
ambiente internacional, especialmente no pós-pande-
mia, nós precisamos investir nas novas tecnologias e 
na automatização dos sistemas usados nas empresas 
para que elas sejam mais e´cientes na produção”, dis-
se o ministro. Ele recebeu das mãos do editor a revista 
Metrópole Magazine e reforçou o papel da imprensa 
na reverberação de boas práticas.

“Precisamos estimular a educação e por meio dela 
levar o apreço da criança e do jovem para a importân-
cia da ciência e tecnologia. E a imprensa pode e deve 
ajudar nesse sentido, sem educação não há ciência e 
tecnologia. Parabéns pelo trabalho”, ´nalizou.

Da redação
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O mercado imobiliário foi um dos poucos setores 
que não foram afetados pela pandemia de coronavírus. 
Uma nova projeção da Abrainc (Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias) estima que as vendas 
de imóveis devam crescer cerca de 35% em 2021.

Em São José dos Campos não foi diferente se-
gundo os indicadores de registros imobiliários. De 
acordo com os dados da Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), a cidade obteve um cresci-
mento 82,2% na compra e venda de imóveis no mês 
de abril de 2021 em relação ao mesmo mês do ano 
passado. Comparado com o mês anterior (março), 
São José registrou um aumento expressivo de 15,8% 
nas compras e vendas imobiliárias.

Somente no mês de abril, o município teve 1.246 
registros de imóveis comprados ou vendidos.

Em 2021, somando os quatro primeiros meses do 
ano, foram registradas 4.190 compras e vendas de 
imóveis - o que representa um aumento de 27,4% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

No dia 2 de julho, José Carlos Rodrigues, de 53 
anos, mais conhecido como a Dona Hermínia de Gua-
ratinguetá, foi vacinado em Lorena, enquanto encar-
nava um dos personagens mais marcantes do ator 
Paulo Gustavo, que morreu vítima de complicações 
da Covid-19 em maio.  José Carlos trabalha na Polícia 
Civil e é motorista de aplicativo nas horas vagas. Ele 
contou que se veste de Dona Hermínia há dois anos 
e que foi tomar a vacina caracterizado para homena-
gear o ator e humorista Paulo Gustavo, por quem já 
foi até reconhecido nas redes sociais.

“A vacinação, infelizmente, chegou atrasada para 
Paulo Gustavo. Assim como a família dele, muitas pes-
soas sofreram com sua morte”, disse o pro´ssional.

O motorista de aplicativo acrescentou que é muito fã 
da personagem: “Amo a Dona Hermínia, razão pela qual 
não medi esforços para fazer essa linda homenagem”.

Além disso, José Carlos aproveita as suas redes 
sociais, com 13,2 mil seguidores, para pedir alimen-
tos para ajudar as famílias e animais que sofrem 
pelo desemprego por conta da Covid-19.

O motorista se vacinou no Batalhão da Polícia Militar 
de Lorena, local de vacinação dos policiais das forças ar-
madas, mas José Carlos está para se aposentar em breve. 

O prestador da homenagem à Dona Hermínia é ca-
sado, pai de dois filhos, tem dois netos e disse que 
se sente muito feliz por enxergarem nele um grande 
fã de Paulo Gustavo.

“O mundo parou para assistir a morte passar. Fi-
caram marcadas as perdas familiares. Pais enterran-
do seus filhos, filhos enterrando seus pais. Cenário 
de tristeza universal. Que Deus abençoe e afaste 
todos desse vírus”, finalizou José Carlos.

MOTORISTA DE APLICATIVO
SE VESTE DE “DONA HERMÍNIA” 
PARA TOMAR VACINA

Julia Lopes

MERCADO IMOBILIÁRIO REGISTRA 
AUMENTO DE 27,4% NA VENDA DE IMÓVEIS 
DURANTE A PANDEMIA EM SÃO JOSÉ
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O vice-prefeito de Cruzeiro, Paulo Scamilla (MDB), 
renunciou ao seu cargo no dia 1º de julho, seis meses 
após tomar posse. No ofício encaminhado não especi-
´cou o motivo da renúncia, mais informou que apoia e 
admira Thales Gabriel (PSD), atual prefeito da cidade.

Em suas redes sociais, Paulo divulgou um vídeo 
ao lado de Thales, explicando a situação. “[...] [A re-
núncia] se deve a fortes razões de natureza pessoal, 
não é nenhuma razão de ordem administrativa ou 
política que me fez tomar essa decisão”, afirmou.

O posto de vice-prefeito ficará vago e, caso o pre-
feito se ausente do cargo, o presidente da Câmara, 
vereador Jorge Currila (PL), assumirá o posto de che-
fe do executivo interinamente.



CIDADES //

Em sessão extraordinária da Câmara dos Vereado-
res de Taubaté, no dia 28 de junho, as contas de 2018 
do ex-prefeito Ortiz Junior (PSDB) foram rejeitadas 
após atingir a maioria necessária de 13 votos. A princí-
pio, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 
parecer previamente favorável para a aprovação de 
contas do ex-prefeito. O “ponto sensível”, de acordo 
com a conselheira Cristiana de Castro Moraes, foi a re-
gularidade ´scal: despesas superando R$ 93 milhões 
das receitas. Contudo, a conselheira conclui dizendo 
que “parte do débito estava formada por despesas 
de capital não processadas, vinculadas a receitas de 
capital não transferidas”, motivo que lhe fez emitir 
parecer favorável. Submetidas ao plenário do parla-
mento municipal, foram reprovadas. Os parlamentares 
que votaram a favor da rejeição foram: Adriano Coletor 
(Cidadania), Elisa Representa Taubaté (Cidadania), Al-
berto Barreto (PRTB), Diego Fonseca (PSDB), Douglas 
Carbonne (DEM), Richardson da Padaria (DEM), João 
Henrique Dentinho (PSL), Marcelo Macedo (MDB), 
Paulo Miranda (MDB), Nunes Coelho (Republicanos), 
Vivi da Rádio (Republicanos), Serginho (PP) e Talita 
Cadeirante (PSB). Os vereadores acompanharam o re-
lator do projeto pela Comissão de Finanças, Serginho 
(PP), que apontou diversos fatores técnicos do Tribunal 
de Contas, como a falta de contabilização de números 
da terceirização da educação para a Universidade de 
Taubaté, manutenção de servidores temporários por 
vários anos, férias vencidas, pagamento de horas ex-
tras a comissionados, irregularidades no pagamento de 

CÂMARA MUNICIPAL REPROVA CONTAS DO 
EX-PREFEITO DE TAUBATÉ ORTIZ JUNIOR

Gabriel Campoy

MEDIDA PODE DEIXAR O POLÍTICO INELEGÍVEL POR OITO ANOS

licença-prêmio, pouca efetividade do Controle Interno, 
falta de canais para denúncias populares, dé´cit no 
orçamento, empenhos acima do permitido pela LDO, 
defasagem da Planta Genérica de Valores, aumento da 
dívida ativa e falta de capacidade para pagamento de 
dívidas de curto prazo. Votaram a favor da aprovação 
das contas os vereadores Boanerge (PTB), Jessé Silva 
(PL), Neneca Luiz Henrique (PDT) e Rodson Lima Bobi 
(PSDB). O vereador Professor Edson (PSD) se absteve 
enquanto Moisés Luciano Pirulito (PL) se ausentou. 
Caso se mantenha a decisão o ex-prefeito pode ´car 
inelegível por oito anos. A reportagem do Portal Meon 
tentou contato com Ortiz Junior por mensagem e liga-
ção, mas ele não respondeu até o momento do fecha-
mento desta edição. 

8 MEON JORNAL

PETROBRAS ANUNCIA REAJUSTES 
EM PREÇOS DE GASOLINA, DIESEL 
E GÁS DE COZINHA

A Petrobras anunciou, no dia 6 de julho, que fará 
um reajuste de 7% no preço do gás natural vendido às 
distribuidoras. Segundo a estatal, os novos valores es-
tarão em vigor a partir do dia 1º de agosto. Os reajustes 
nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha 
subirão 6,3%, 3,7% e 5,9%, respectivamente.

A variação decorre da aplicação das fórmulas 
negociadas nos contratos de fornecimento, que 
vinculam o preço à cotação do petróleo e à taxa de 
câmbio. As atualizações dos preços dos contratos 
são trimestrais. “A referência para esses ajustes é 
a cotação dos meses de abril, maio e junho. Durante 
esse período, o petróleo teve alta de 13%, seguin-
do a tendência de alta das commodities globais; e 
o Real teve valorização de cerca de 4% em relação 
ao dólar, em consequência, o ajuste será de 7% em 
R$/m³”, informou a companhia. O preço final ao con-
sumidor, de acordo com a Petrobras, não é deter-
minado apenas pelo preço de venda da companhia, 

mas também pelas margens das distribuidoras. No 
caso do GNV, o valor final será dado pelos postos de 
revenda e pelos tributos federais e estaduais. Além 
disso, o processo de aprovação das tarifas é realiza-
do pelas agências reguladoras estaduais, conforme 
legislação e regulação específicas.

Agência Brasil

NOVOS VALORES ENTRAM EM VIGOR NO DIA 1º DE AGOSTO
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O setor de esportes da ADC EMBRAER 
é um dos mais completos da RMVale, 
os associados contam com escolinhas 
de esportes com excelentes pro�ssio-
nais e equipamentos de ponta. Nesta 
edição, judô.

NA ADC EMBRAER 
VOCÊ PODE PRATICAR 
DIVERSOS ESPORTES 
OLÍMPICOS 

CONHEÇA THIAGO DEMIZU, 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 
DA ADC EMBRAER

DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA 
EDIÇÃO É BEM RECEBIDA 
PELA SOCIEDADE

ANTÔNIO MÁRCIO SARTO FALA 
SOBRE COMO GERIR COM GARRA E 
DETERMINAÇÃO A ADC EMBRAER 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

COMUNICAÇÃO

MEON
ADC EMBRAER

COM A PALAVRA,
O VICE-PRESIDENTE

CULTURA
A BORDO

OLIMPÍADAS
DE TÓQUIO

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 2 - JULHO 2021

DC

APROVEITE O CLIMA OLÍMPICO 
E PRATIQUE ESPORTES

NA ADC EMBRAER
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Caros associados,
A ADC Embraer tem feito muitos avanços nestes últimos tempos. 

Mesmo neste cenário de grandes dificuldades a qual todos nós temos 
enfrentado, diante da pandemia da Covid-19, todos os funcionários 
e também a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal não têm medido 
esforços para o aprimoramento de processos, comunicação e quali-
dade em serviços. É sem dúvida um enorme desafio. Os obstáculos 
têm sido os maiores já enfrentados.  Entretanto, com criatividade e 
organização, estamos vencendo.  Retomamos parcerias com gran-
des empresas que oferecem ótimos benefícios aos associados, por 
exemplo. A diretoria de marketing tem trabalhado incansavelmente 
na busca de patrocínios, convênios e parcerias, sempre com foco nos 
benefícios e melhores condições para todos os associados. Destaco 
aqui esta parceira com o Grupo Meon de Comunicação, onde temos 
a oportunidade de divulgação das informações sobre a ADC Embraer, 
com alcance em toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte. Alcançamos também a filiação ao CBC - Comitê Brasileiro 
de Clubes. Lançamos projetos incentivados, sendo dois já aprovados 
e mais 4 em processo de aprovação. Estamos buscando cada dia 
mais avançar no sentido de modernizar nossos sistemas e com isso 
proporcionar aos associados melhores serviços, pois o foco está em 
oferecer mais opções para qualidade de vida de todos. 

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Editor Executivo: Fabrício Correia
Equipe Branded Content: Victor Barreto
Diagramação/Artes: Adriano Augusto
Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
Departamento Comercial: Juliana Ramos e Will Dias
Distribuição: Rodrigo Melo

PARA ANUNCIAR: 12 3204-3333
Tiragem em responsabilidade da administração do
Grupo Meon de Comunicação e auditada por:
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Avenida São João, 2.375 - Conj. 2009 a 2013 - Jardim das Colinas  
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Email: redacao@meon.com.br
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ADC EMBRAER
• Presidência ADC Embraer
Charles Anderson Custodio

• Vice-presidência
Antônio Márcio Sarto

• Gerência
Cleber Cruz

DIRETORIA
• Diretor Financeiro e Jurídico
Rodrigo de Amorim B. dos Santos

• Diretor Financeiro
Livio De Assis Soares

• Diretor Administrativo e Secretário Geral
Marcia Rafael Ferreira Lopes

• Diretor Complexo Poliesportivo
Robson Ribeiro da Luz

• Diretor Unidade EDE
Gustavo Fonseca Fernandes

• Diretor de TI
Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor de Manutenção
Je¼erson Soares Gomes

• Diretor de Manutenção
André Ricardo Campos Silva

• Diretor de Esportes
Juliano Estevam dos Reis

• Diretor do Clube de Campo e TTE
Alessandro Fernandes Lima Cavalaro

• Diretor Social e de Cultural
Celso Erasmo De Oliveira Júnior

• Diretor Ação Social e EGM
Cleber Alexandre Rosa

• Diretor Ação Social e EGM
Filipe Vollet Marson

• Diretor de Patrimônio
Bruno Domiciano Barbosa

• Diretor de Noturno
Marcio Henrique Castilho

• Diretor de Noturno
Marcio Lucio de Souza

• Diretor de Academia
André Screpanti

• Diretor de Eventos Esportivos
Julio Cesar Silva

• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

• Locação/Parcerias - (12) 99124-5061
assessoria@adcembraer.com.br

Antônio Márcio Sarto,
vice-presidente da ADC EMBRAER
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PRIMEIRA EDIÇÃO DO CADERNO MEON ADC EMBRAER
É APRESENTADA AO PÚBLICO

5 horas da manhã do dia 18 de junho, 
portaria da unidade Ozires Silva da 
EMBRAER, no bairro do Putim, zona 
sudoeste de São José dos Campos, 
neste momento o caderno Meon ADC 
EMBRAER começou a ser distribuído 
aos funcionários da empresa. Em pa-
ralelo, distribuidores associados do 
Grupo Meon de Comunicação leva-
ram o Meon Jornal às diversas regi-
ões de São José dos Campos e cidades 
da RMVale. Foram 6.000 exemplares 
físicos, além da disponibilização de 
todo conteúdo pelo Portal Meon e 
distribuição dirigida pelas redes so-
ciais e Portal ADC Embraer e link via 
WhatsApp para os associados. Com a 
�nalidade de levar informação do que 

Veículo foi distribuído em todas as plantas de fábrica da Embraer em São José dos 
Campos, em diversas regiões da cidade e com acesso gratuito no portal Meon

Ana Paula Salles, psicóloga

Edson Perez, economista

Regina Laranjeira Baumann, diretora-executiva

Charles Custódio, presidente da ADC EMBRAER

acontece na maior ADC da região e no-
tícias sobre o setor aeroespacial o novo 
produto do Grupo Meon de Comu-
nicação chamou a atenção da socie-
dade, que recebeu com entusiasmo o 
novo conteúdo. Para a diretora-execu-
tiva do Grupo Meon a primeira edição 
veio com o objetivo de apresentar um 
novo formato com produção diversa de 
conteúdo dirigido, informações e pres-
tação de serviços a associados da ADC 
EMBRAER e boa leitura para o públi-
co em geral. “A concepção do caderno 
MEON ADC EMBRAER segue o modelo 
híbrido de branded content associado 
à produção de conteúdo noticioso de 
qualidade sobre um dos orgulhos na-
cionais, a tecnologia aeroespacial.”, 

relatou. Para Charles Custódio, presi-
dente da ADC EMBRAER, o resultado 
foi supreendente. “Ficamos satisfeitos 
com a qualidade do produto, com as 
informações prestadas e com a amplia-
ção da plataforma de comunicação ex-
terna que construímos nesta parceria 
com o Grupo Meon. Tenho certeza que 
o caderno MEON ADC EMBRAER será 
um excelente veículo para todos.”, en-
fatizou. Os leitores também aprovaram 
o novo conteúdo, a psicóloga Ana Pau-

la Salles, recebeu o jornal na Vila Ema 
e comentou: “Sabia da existência da 
ADC Embraer, mas não tinha a dimen-
são de tudo que ela oferece. Adorei 
também a agenda cultural, que mostra 
a retomada dos eventos.”, �nalizou. O 
economista Edson Perez, que recebeu 
o jornal no bairro Vista Verde, zona 
leste, também fez questão de comen-
tar. “Fiquei surpreso em saber que tem 
até esgrima nas escolinhas de esporte. 
Parabéns pelo trabalho.”, registrou. 
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POR DENTRO

COMUNICAR PARAEXPANDIR
THIAGO DEMIZU 
FALA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO PARA 
O RELACIONAMENTO 
COM ASSOCIADOS E 
EMPRESAS

Joseense, 35 anos, casado e pai de 
dois filhos, Thiago Mitsuaki Demizu 
é o atual diretor de Comunicação da 
ADC EMBRAER. Formado em Admi-
nistração de Empresas, atua como 
gestor de serviços aos clientes na EM-
BRAER. Na entrevista, concedida na 
sede do Grupo Meon de Comunica-
ção, fala sobre as mudanças imple-
mentadas por conta da pandemia e a 
necessidade de expandir as platafor-
mas de comunicação da associação.

Qual a importância da comunica-
ção externa para a ADC EMBRAER e 
como realizá-la durante a pandemia?

Thiago: Seguindo à risca os proto-
colos de segurança e respeitando as 
diferentes fases de distanciamento, 
buscamos alternativas para conti-
nuar nossas plataformas de forma a 
estarmos presentes no dia-a-dia de 
nossos associados. Aprendemos que 
em tempos de pandemia, precisamos 
estar mais atentos, pois tudo muda 
rapidamente, e optamos pelos in-
vestimentos em comunicação digital 
buscando agilidade e pró-atividade 
no relacionamento com nossos asso-
ciados, além de informarmos o que 
está acontecendo na ADC EMBRAER. 

O caderno MEON ADC EMBRAER 
pretende consolidar a comunicação 
externa com outros públicos além 
dos usuais no que tange ao acesso dos 
conteúdos gerados pela associação? 

Thiago: A consolidação de nossa 
comunicação externa por meio do ca-
derno no Meon Jornal é fundamental 
para que possamos avançar e gerar 
mais benefícios tanto para nossos 
associados quanto à sociedade em ge-
ral. Tenho certeza que vamos ampliar  
a visibilidade de todas as ações que 
realizamos e com isso alcançaremos 
mais pessoas e empresas que possam 
ter interesses em parcerias com os 
projetos que desenvolvemos na área 
do esporte, por exemplo. Já a parceria 
com o Portal Meon, ampliará a pres-
tação de serviços aos nossos associa-
dos, além de possibilitar o acesso a 
um excelente conteúdo jornalístico.

O que a diretoria de comunica-
ção vem desenvolvendo para am-
pliar informações e facilitar a utili-
zação de produtos e serviços para 
os associados?

Thiago: Neste tempo, ampliamos 

nossos canais de atendimento, nossa 
comunicação via WhatsApp, aproxi-
mando o associado da secretaria e es-
tamos focados na otimização de nosso 
website, no gerenciamento de nossas 
redes sociais e informativos internos. 

Há espaço para expansão da ADC 
EMBRAER na busca por novos asso-
ciados? Como a diretoria tem posi-
cionado a marca e o que representa 
a certi�cação FENACLUBES – Confe-
deração Nacional de Clubes?

Thiago: Com certeza. A ADC EMBRAER é 
uma família e queremos que ela cresça 
cada vez mais. A certi�cação FENA-
CLUBES e o credenciamento junto ao 
Comitê Brasileiro de Clubes é o resul-
tado de um intenso trabalho de toda a 
diretoria de nossa associação. É uma 
conquista importante para todos, di-
rigentes e associados, pois agora po-
demos participar de editais de chama-
mento de projetos visando a captação 

de recursos de forma estruturada para 
viabilização de contratações de mais 
equipes técnicas e multidisciplinares, 
aquisição de materiais e equipamentos 
esportivos e participações em competi-
ções de nível nacional.

“A CONSOLIDAÇÃO DE 
NOSSA COMUNICAÇÃO 
EXTERNA POR MEIO DO 

CADERNO NO MEON JORNAL 
É FUNDAMENTAL PARA QUE 

POSSAMOS AVANÇAR E 
GERAR MAIS BENEFÍCIOS 

TANTO PARA NOSSOS 
ASSOCIADOS QUANTO À 
SOCIEDADE EM GERAL.”
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Após mais de 20 anos prestando 
serviços à Embraer, Márcia Rafael 
Ferreira, de 50 anos, foi convidada 
para um cargo na ADC EMBRAER e 
não pensou duas vezes em aceitar a 
oportunidade e poder auxiliar ainda 
mais os colaboradores da empresa 

que tanto admira. Marcinha, como 
é conhecida pelos amigos, é casada 
e mães de duas filhas. Tem entre os 
seus principais hobbies ler, treinar, 
e conhecer novos lugares e pessoas.

Com formação em administração e 
secretariado, é pós-graduada em As-

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

NOVOS MEMBROS CHEGAM COM EXPERIÊNCIAS
EXTERNAS PARA COLABORAR COM A ADC EMBRAER

MÁRCIA E JORGE

Vale do Paraíba e Litoral Norte

Frete grátis!

Na Lider vale você encontra
produtos de higiene e limpeza

para sua empresa com o
melhor preço da região!

Inovação em 
tecnologia de limpeza!

12 3941-4433 l 98187-0200

/Lider Vale

www.lidervale.com.br

sessoria Executiva. Trabalhando na 
Diretoria de Fabricação e Excelência 
Empresarial da Embraer, contou à re-
portagem que foi uma honra ser con-
vidada para um cargo no conselho 
da ADC EMBRAER, onde é associada 
há 22 anos. “Sempre fui associada e 

acompanhei de perto diversos proje-
tos que a ADC desenvolveu ao longo 
dos anos. É uma honra poder agora 
colaborar com profissionais compe-
tentes que procuram atender cada 
vez melhor nossos associados.”

Outro funcionário da empresa que 
aceitou o convite em 2021 para fazer 
parte do quadro do conselho da ADC 
EMBRAER é Jorge Luiz Moutinho, de 
41 anos, associado da ADC EMBRA-
ER desde criança. Ele conta com 
orgulho que o amor à associação 
foi passado de pai para filho. “Par-
ticipo desde pequeno das atividades 
da ADC, pois meu pai trabalhou na 
Embraer. Tenho até guardada a mi-
nha primeira carteirinha”.  Jorge é 
casado, tem três filhos, e trabalha 
há 16 anos na Embraer.

Apaixonado por esportes e ações 
sociais, conseguiu unir as duas pai-
xões em seu time de futebol amador. 
Acredita que com a experiência ad-
quirida no esporte joseense, poderá 
auxiliar bastante na função de Vi-
ce-presidente do Conselho. “Como 
participei de diversas competições 
esportivas e toda a vivência que tive 
fora da ADC EMBRAER, acredito que 
poderei ajudar neste processo”.

Márcia Rafael Ferreira Jorge Luiz Moutinho
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fera
VEM
SER

Matricule-se no 
Ensino Médio e na 

High School da 
escola nº 1 em 
aprovações.*

*  PREMIADA  COM  O  LEÃO  DE  OURO  2021  PELO SISTEMA ANGLO. 
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MAIOR EVENTO ESPORTIVO DO MUNDO
Depois de um atraso de um ano por 

conta da pandemia ocasionada pelo 
novo Coronavírus, os Jogos Olímpicos 
serão realizados em Tóquio, a capital do 
Japão, e contam com as tradicionais mo-
dalidades como atletismo, futebol, bas-
quete e vôlei e novas modalidades in-
corporadas como skate e surf. O evento 
será realizado a partir do dia 23 de julho, 
seguindo até o dia 8 de agosto de 2021.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Esportes para todas as torcidas
46 modalidades, com cinco novos es-

portes integrados. Até o fechamento des-
ta edição o Brasil já tem 307 atletas clas-
si�cados em 37 modalidades diferentes. 
Nossa  RMVale está representada por 

Laís Nunes, radicada em São José dos 
Campos, no wrestling, Gabriel Medina, 
de São Sebastião, no surf, Mariana Nico-
lau, no rugby e Pâmela Rosa, no skate. 
Ambas são também de São José.

Onde assistir as
Olimpíadas de Tóquio?
No Brasil, os Jogos Olímpicos se-

rão transmitidos pela Rede Globo e 
Band. Se você tem pacotes de televi-
são por assinatura, um super leque 
de opções fará com que não perca 
uma única competição com os atle-
tas de nosso país.

O Grupo Meon de Comunicação 
cobrirá as Olimpíadas e a participação 
dos atletas da RMVale na competição.

COMEÇA NO PRÓXIMO DIA 23 DE JULHO

RMVALE PRESENTE!

Laís Nunes

Pâmela Rosa

Mariana Nicolau

Gabriel Medina



MEON ADC EMBRAER
ESPORTE PARA TODOS

17 São José dos Campos, 13 de julho de 2021

CONHECA O CIRCUITO
30 MINUTOS

PARA A PRÁTICA DESTAS ATIVIDADES É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE UM ATESTADO 
MÉDICO, COMPROVANDO A APTIDÃO DO ASSOCIADO PARA OS TREINOS. 

A diversidade das atividades esporti-
vas na academia da ADC EMBRAER foi 
pensada para atender a todos os públi-
cos, sempre de uma forma onde a saú-
de e o bem estar estejam em primeiro 
lugar. Entre as atividades disponíveis, 
estão: circuito 30 minutos, cross trai-
ning, pilates e a musculação. Cada 
atividade tem seu nível de intensida-
de e é acompanhada por pro�ssionais 
de educação física, tudo para atender 
com qualidade os associados. 

As atividades de cross training e o cir-
cuito 30 minutos fazem parte de uma 
parceria com a Core Sport, onde são 
desenvolvidos treinos de alta intensida-
de em um período de tempo de�nido.  
Estes formatos de treino apresentam a 
junção de várias outras práticas espor-
tivas, como musculação, corrida, entre 
outras atividades, e o que difere dos 
outros métodos é a intensidade do es-
forço, bastante superior a de um treino 

de musculação tradicional. O circuito 
30 minutos é um programa do Estar de 
Bem da Embraer em parceria com a ADC 
EMBRAER, visando principalmente o 
condicionamento físico dos associados.

O pilates é outra atividade física dis-
ponível. Com um método que busca 
estimular o corpo por inteiro durante 
cada exercício, visando aumentar a 
mobilidade, ²exibilidade, força e elas-
ticidade muscular as aulas são bas-
tante procuradas. Entre os benefícios 
estão: a melhora da postura, maior 
mobilidade articular, alívio de tensões 
e foco na respiração. Além destas mo-
dalidades, o sócio tem à sua disposição 
a academia para musculação, com ex-
celentes equipamentos e acompanha-
mento de pro�ssionais para o desen-
volvimento dos treinos, direcionando 
em cada exercício o músculo que vai 
trabalhar e a sua intensidade, poden-
do variar o peso conforme o seu limite.

DIVERSAS MODALIDADES 
ESPORTIVAS A SUA DISPOSIÇÃO
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A ARTE MARCIAL QUE SE 
TORNOU ESPORTE OLÍMPICOJUDÔ

Uma das modalidades mais procu-
radas na ADC EMBRAER, o judô, é 
uma arte marcial criada em 1882, que 
surgiu visando desenvolver técnicas 
de defesa pessoal, com movimentos 
adaptados do jiu-jitsu.

O esporte que tem adeptos em todo 
o mundo, é uma das artes marciais 
mais praticadas, o que se deve em 
muito por não ser necessário grande 
vigor físico estendendo-se também a 
mulheres, crianças e idosos.

Os judocas, como são chamados os 
atletas, são divididos em duas catego-
rias: kiu (principiantes) e dan (mes-
tres). A cor da faixa utilizada na ves-
timenta indica o grau de aprendizado. 
Os principiantes usam, nesta ordem, 
faixa branca, azul, amarela, laranja, 
verde, roxa e marrom. Os mestres utili-
zam a faixa preta, a listrada de verme-
lho e branco e a vermelha.

Quem ministra o curso é o Sensei Sid-
ney Massayuki Fukayama, de 41 anos, 
que coleciona conquistas em sua car-

reira, entre elas: a de Campeão Paulista, 
Sul Brasileiro e Brasileiro na catego-
ria Kata, além de participações em 
campeonatos mundiais e o pan-ameri-
cano da mesma categoria.

Sidney conheceu o esporte com 
apenas três anos, em Ribeirão Preto. 
Na época, influenciado pelos fami-
liares, acabou se apaixonando pela 
prática. “Éramos em 9 crianças “japi-
nhas”, eu, seis primos e dois irmãos, 
todos faziam e acabei entrando na-
turalmente. Desde aquele momento, 
me apaixonei pelo judô e nunca mais 
parei. Onde quer que eu fosse a partir 
daí, levaria meu judogui (kimono de 
judô), para poder treinar”.

Funcionário da Embraer desde 2005, o 
Sensei  foi convidado em 2016 pela atual 
gestão da ADC EMBRAER para coorde-
nar o judô. Com os treinos parados por 
conta da pandemia, Sidney não via a 
hora de retornar às atividades para pas-
sar o seu conhecimento aos alunos, o 
que aconteceu no dia 5 de julho.

Sensei Sidney Massayuki Fukayama

Serviço:
Veja os horários para prática do judô por crianças na ADC EMBRAER
• Judô (segunda e quarta)
• 09h às 09h45 – Idade de 4 a 6 anos
• 09h45 às 10h30 – Idade de 7 a 12 anos 

Fotos realizadas antes da pandemia do novo Coronavírus
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Com a pandemia da Covid-19 e agora 
com a chegada do inverno, pacientes 
asmáticos precisam redobrar a aten-
ção com a saúde. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, consolidados 
pelo Banco de Dados do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS), no Brasil, qua-
se 10 % da população é portadora de 
asma, ocorrendo em média cerca de 
350.000 internações por ano. A asma 
é causada por uma in²amação crônica 
nas vias aéreas ou brônquios e os prin-
cipais sintomas são: falta de ar, dor no 
peito, di�culdade para respirar e tosse. 

Segundo a farmacêutica Ana Cláu-

dia R. Hadid, pós-graduada em aten-
ção farmacêutica e farmácia clínica, a 
doença costuma se agravar no inver-
no: “Isso acontece devido à queda da 
umidade do ar. Além disso utilizamos 
casacos, cobertores e edredons que se 
mantêm guardados durante um bom 
tempo no armário, o que nos faz ter 
contato com ácaros, vírus, fungos, bac-
térias e podem gerar alergia e agravar 
a doença”, explicou. Com a �nalidade 
de orientar os pacientes quanto ao ma-
nejo e administração dos medicamen-
tos,  explica sobre alguns cuidados que 
os asmáticos precisam ter.

“O uso incorreto dos medicamentos 
para asma pode agravar e até mesmo 
desencadear uma crise. O paciente 
deve fazer uso da medicação confor-
me orientação do médico que prescre-
veu para manter o controle das crises, 
tendo assim, melhor qualidade de 
vida”, enfatiza. Ainda de acordo com a 
pro�ssional de saúde, os medicamen-
tos têm a �nalidade de amenizar sin-
tomas, já que a doença não tem cura.

“O principal objetivo do tratamento 
de asma é o alívio dos sintomas agu-
dos como tosse, falta de ar e a oxigena-
ção adequada. Os medicamentos para 

alívio de crises são os broncodilata-
dores, pois têm zefeito rápido, provo-
cando relaxamento dos músculos dos 
brônquios, melhorando a passagem 
do ar.”, �naliza Ana Cláudia.

Embora a entidade internacional 
GINA (The Global Initiative for Asthma) 
tenha divulgado documento em que 
ressalta que a asma não é fator de risco 
para Covid-19 é fundamental tomar os 
cuidados já conhecidos contra o vírus, 
utilizando máscara, álcool em gel, dis-
tanciamento social, evitar aglomeração 
além de �car atento ao calendário de 
vacinação nas cidades da RMVale.

A farmacêutica Ana Cláudia Hadid alerta sobre o 
uso adequado de medicamentos para a doença

COM COVID-19 E INVERNO,
Ana Cláudia Hadid

REDOBRE SEUS CUIDADOS COM A ASMA

Complemento de informação: Na edição de 18/07/2021, na coluna “Saúde e Vida Saudável “ deixamos de publicar a inscrição da médica Rosemeiry Tereza Marçal junto ao Conselho Regional de Medicina. CRM 71200. RQE 52977
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LIVRO O Voo do Impossível
A História do Bandeirante
• Claudio Lucchesi
• Editora Rota Cultural
A criação do EMB-110 Bandeirante, 
o avião que gerou a Embraer. 
No livro o autor transcende o 
ambiente da aviação e apresenta 
histórias de nosso país e de 
brasileiros que ousaram pensar 
de forma empreendedora em 
ciência, tecnologia e inovação. 
Lucchesi, que atua na área há mais 
de duas décadas, teve acesso 
aos documentos originais, antes 
restritos, e entrevistou personagens 
que foram observadores e 
partícipes desta glória, incluindo 
Ozires Silva, líder do programa 
da aeronave e da fundação da 
Embraer e atual presidente de 
honra da ADC Embraer.

CINEMA

Viúva Negra
(Black Widow, EUA, 2021)
Férias de julho e o novo filme da Marvel Studios, “Viúva Negra”, 
invade os cinemas. Natasha Romano� (Scarlett Johansson) entra em 
confronto com sua própria história quando uma conspiração perigosa 
tendo como fio condutor seu passado aparece. Perseguida por uma 
força com o objetivo de caçá-la até sua derrocada, terá que lidar com 
sua antiga vida de espiã e reencontrar membros de sua família que 
ficaram para trás quando tornou-se parte dos Vingadores. Dirigido 
por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige. É o primeiro filme da 
fase quatro do Marvel Universe.SHOW

Festival de Mágica e Ilusionismo 
17 e 24 de Julho 
 Um divertido e inteligente festival de mágica e ilusionismo 
para toda a família está em cartaz no Teatro Colinas. 
Estrelado pelo The Oriental Magic Show, com Ossamá Sato 
e Fujikan Mike, além do mágico e Ilusionista Arkan Rey, 
o espetáculo versa mágicas com muito humor, além de 
manipulações e grandes números de ilusionismo. Vale a 
pena para todas as idades.  
• Teatro Colinas, às 19h 
• Ingresso: R$ 60 / R$ 30  
• Duração: 60 minutos  
• Classificação: Livre

Acesse o
QR Code e

faça um 
passeio 
virtual

EXPOSIÇÃO
Passeio virtual pela
Sala Santos Dumont
MUSAL – Museu Aeroespacial
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
O MUSAL, fundado em 1976, mantém em 
seu acervo aviões fabricados pela Embraer, 
além de documentos sobre a evolução da 
tecnologia aeroespacial brasileira. Uma das 
salas, com disponibilidade de visita virtual 
é dedicada ao legado de Alberto Santos 
Dumont. Você pode conferir uma visita em 
360º graus sem sair de casa.



ESPORTES //

SÃO JOSÉ FUTSAL
Da redação / Jogando Juntos
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VELOCIDADE
FIBRAINTERNET ÓTICA

A MELHOR 
DA REGIÃO

No jogo de disputa pela vice-
liderança isolada do Grupo A do 
Campeonato Paulista, o São José 
recebeu o Hortolândia na noite de 
terça-feira, dia 6 de julho, e goleou, 
por 7 a 2. Na preliminar do ginásio 
do Tênis Clube, vitória também pelo 
Paulista Sub-20, sobre o Magnus 
Sorocaba, por 3 a 2. Agora virão mais 
três partidas em casa. O São José 
começou subindo sua marcação, 
pressionando o adversário em sua 
quadra de ataque. Foi assim que, em 
contra-ataque, a equipe adversária 
carregou a bola pela ala e abriu o 

marcador no Tênis Clube, gol de 
Matheus Santos. Após o susto os 
joseenses equilibraram sua defesa e 
aceleraram o jogo. Bob apareceu duas 
vezes para empatar e virar. A equipe 
da casa manteve a pressão constante e 
foi assim que Felipe Pinheiro veio até 
a ala e chutou cruzado para marcar o 
terceiro. O São José manteve marcação 
pesada na frente e explorava bem a 
velocidade dos alas para chegar até o 
fundo. Depois da metade do segundo 
tempo foi a vez de Yuri deixar o dele. 
Antes do �m do primeiro tempo a 
equipe de Hortolândia aproveitou 

uma roubada de bola no meio para 
diminuir o placar.

Goleada
O segundo tempo manteve a 

mesma pressão do São José em cima 
dos visitantes, que não achavam 
espaço para subir. Após jogada bem 
trabalhada pelo meio, Jonathan 
Bob apareceu no meio da área para 
fazer o quinto. Alisson recebeu um 
lançamento pela ala para fazer o 
sexto e Yuri ainda ampliou no fim 
do jogo com um gol de tiro livre. O 
time joseense terá mais três jogos 
seguidos em casa.  

Time recebeu o Hortolândia pelo Campeonato 
Paulista e armou o resultado ainda no primeiro tempo

GOLEIA EM PARTIDA DE DISPUTA PELA  VICE-LIDERANÇA

 Fotos: Brenno Domingues/São José Futsal
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REVISITADA
ESCRITOR JUSTO AROUCA LANÇA 
O LIVRO “SABIÁ LARANJEIRA” 
SOBRE AS FORTES CHUVAS QUE 
DEVASTARAM CARAGUATATUBA 
EM 1967
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TRAGÉDIA
ESCRITOR JUSTO AROUCA LANÇA 
O LIVRO “SABIÁ LARANJEIRA” 
SOBRE AS FORTES CHUVAS QUE 
DEVASTARAM CARAGUATATUBA 
EM 1967



O caraguatatubense Justo Arouca 
é um dos expoentes máximos da his-
tória e cultura desta icônica cidade 
do Litoral Norte paulista. Advogado, 
formado pela UNITAU, com especia-
lização em Direito Administrativo, 
tem uma longa trajetória na RMVale, 
aposentando-se como procurador re-
gional do Departamento de Estradas 
e Rodagem – DER. Dedicado a litera-
tura e folclore, no colegial integrou o 
histórico João Cursino, em São José 
dos Campos, onde inclusive parti-
cipou ativamente do Grêmio Estu-
dantil Castro Alves. Além das letras 
jurídicas, dedicou-se ao jornalismo, 
atuando como redator de periódicos 
das cidades litorâneas, como o “A 
Voz do Litoral” em Caraguatatuba, “A 
Tribuna de Ubatuba” e “A Cidade”, 
ambos em Ubatuba. Entre seus livros 
publicados estão “Memorial de sua 
Excelência”, que conta sobre a histó-
ria política de Caraguatatuba e “Ca-
minhos do Vale”, sobre a regional do 
DER, em Taubaté, passando por seus 
70 anos de existência e “Clube XV – 

Sua Última Jogada”, entre outros.
“Sabiá Laranjeira”, lançado ago-

ra com apoio do Arquivo Municipal 
Arino Sant’Ana de Barros e da Fun-
dação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba é um conto baseado 
em depoimentos reais de vítimas da 
catástrofe de 1967, que devastou Ca-
raguatatuba após fortes chuvas que 
causaram deslizamentos na Serra do 
Mar. O autor já havia tratado do tema 
em um livro anterior “Águas de Mar-
ço”. Neste reencontro com a tragédia 
expõe os acontecimentos por meio da 
história do Sabiá e de seu amigo, que 
salvaram a família de uma tragédia. 
Durante o lançamento da obra no dia 
2 de julho, uma live, disponível no 
canal do Youtube da Fundacc, levou 
jornalistas e historiadores a interagir 
com o autor revisitando os fatos que 
completaram quase meio século. 

O lançamento do livro “Sabiá La-
ranjeira” é uma ação do Arquivo Mu-
nicipal Arino Sant’Ana de Barros com 
a Fundacc e a Prefeitura Municipal 
de Caraguatatuba

Da Redação
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ARTE & VIDA
MEOW //

Da Redação
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Eduardo Martini é um artista comple-
to. Talentoso, dedicado e com grande 
sensibilidade impressiona pela versatili-
dade e ao surgir caracterizado como Clo-
dovil é quase uma “incorporação”. Com 
mais de 30 anos de carreira, traz ao Tea-
tro Colinas em São José dos Campos, um 
de seus maiores desa�os: reviver o famo-
so estilista, falecido há quase doze anos, 
em Brasília, no exercício do mandato de 
deputado federal por São Paulo. O espe-
táculo, foi  escrito pelo jornalista e dra-
maturgo Bruno Cavalcanti, e pretende, 
por meio do monólogo, trazer luz a al-
guns fatos pouco conhecidos da vida 
e obra de Clodovil Hernandes, que fez 
polêmica e muito sucesso como apre-
sentador de televisão. Eduardo Marti-
ni, embora não próximo, chegou a con-

PEÇA TRAZ A 
VIDA E OBRA 

DO POLÊMICO 
ARTISTA QUE 
ESCOLHEU O 

LITORAL NORTE 
PARA VIVER

SIMPLESMENTE

Clô
viver com seu personagem na vida real, 
e sempre pensou em homenageá-lo. 
Em entrevista ao editor da Metrópole 
Magazine, na estreia do espetáculo, 
em novembro, em São Paulo, Eduar-
do declarou: “Ele era amado e odiado, 
um dos poucos artistas que conheci 
que não tinha a intenção declarada 
de agradar ninguém e ponto �nal. No 
espetáculo não fugimos dessa caracte-
rística. A concepção do Bruno no texto 
é justamente mostrar as contradições 
de Clodovil sem buscar sua redenção. 
Tenho certeza que aprovaria o espetá-
culo.”, disse. A direção é assinada por 
Viviane Alfano. O espetáculo obedece 
a todas as exigências da Organização 
Mundial da Saúde para impedir a cir-
culação do novo Coronavírus.
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Clodovil (Eduardo Martini) realiza um inventá-
rio de sua vida e de suas criações ao longo de 
mais de 40 anos de carreira, mesclando criações 
pioneiras na moda, o sucesso na televisão e o 
êxito em seu primeiro mandato como deputado 
federal, enquanto se depara com lembranças de 
sua vida e fatos pouco conhecidos do público.
• Censura: 12 anos
• Ingressos: R$ 90

Dia 16/07, sexta-feira,
às 20h no Teatro Colinas

Simplesmente Clô

Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas
São José dos Campos – SP
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P
LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

Revelado pelo Clube da Esquina 
nos anos 70 e na estrada desde 
então, entoando canções que se 

tornaram clássicos da MPB, primeiro 
no 14 Bis e depois em carreira solo, 
Flávio Venturini pousa em julho em 
terras de Cassiano Ricardo para uma 

apresentação no Teatro Colinas.

Especulações à parte, o primeiro 
casal joseense, Felicio e Vanessa 
Ramuth, vacinou-se juntinho, em 
mais uma declaração de amor e 

cumplicidade. A primeira-dama tem 
feito um excelente trabalho à frente 
do Fundo Social de Solidariedade 

neste tempo congelante.

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, 

Marcos Pontes e o presidente 
da IACIT, Luiz Carlos de 

Paiva Teixeira, inauguram 
o radar metereológico 

RMT 0200, desenvolvido 
totalmente pela empresa em 
São José dos Campos. É o 

primeiro radar de banda S de 
dupla polarização em estado 

sólido produzido no Brasil.

Casamento
vacinado

Tecnologia
joseense

Linda juventude

A QUERIDA GISELLE BARROS, DIRETORA 
DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ENTROU EM 
MERECIDAS FÉRIAS EM JULHO. EM TEMPO, 

NESTE MÊS A CIDADE COMEMORA
254 ANOS DE FUNDAÇÃO.

Férias

Contatos 
imediatos de 
terceiro grau
O feliz casal Dorinha 

Espíndola e Wagner de 
Souza tiram a tarde para 
os prazeres da comida de 

fogão a lenha do restaurante 
Mirante da Serra, no Distrito de 
Conservatória, em Valença, RJ.

Esperando 
na janela

Uma das mais atuantes 
representantes dos direitos 

humanos na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, a 
primeira mulher trans eleita 
para o parlamento estadual, 

Erica Malunguinho, a caráter, 
esperando na janela a live de 

São João de Gilberto Gil

Divino
Espírito Santo
Folclorista e professora 
de no mínimo metade 
de Caçapava, a atual 
secretária de Cultura, 

Esporte e Lazer do 
município, Darcy Breves 
de Almeida, completou 
75 anos com a benção do 

Divino Espírito Santo.

A psicóloga cristã Leila Paes, uma 
das pastoras da Igreja da Cidade, 
foi homenageada pelo vereador 

Renato Santiago com a cidadania 
joseense. O projeto foi aprovado por 
unanimidade na Câmara Municipal.

Cidadã Joseense
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Linda e competente, renomada 
profissional de saúde, Carolina 

Martins celebra o encontro 
com o icônico Drauzio Varela. 
Para quem não se lembra, o 

oncologista se uniu a Mauricio 
de Sousa e Fabrício Correia 
no livro “O Pequeno Grande 
Doador” em pról do GACC.

Enfermagem

Queridos, a declaração do governador 
do RS,  Eduardo Leite, gatinho, mas meio 

esfinge, celebrada por todos da pseudo elite 
global sapatênis nacional, tem sim valor 

histórico e social. Em um país que continua 
matando homossexuais, toda declaração 

em pról do respeito às diferenças se faz 
necessário. Pronto, falei!

LGBTQIA+, precisa 
sempre ser pauta
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Bom dia, flores do dia! Ao abrir as páginas do Meon Jornal durante 
o café da manhã vai descobrir pelas minhas doces palavras que 
sua semana vai ser “power” de boa. É menina, com certeza, não 
precisará de incentivo para tomar iniciativas e colocar os assuntos 
em corredor polonês, meu sexto sentido me confidenciou que você 
já tinha decidido na noite anterior, não é? Agora peço sabedoria 
para a escolha dos caminhos que vai percorrer. Na área financeira 
evite comprar a prazo. No amor, sabe aquele love que te procurou 
pelo aplicativo de relacionamento amoroso do Facebook? Vai rolar. 
Número da sorte: 21. Fuja de alimentos gordurosos nesta quinzena

Lindinhas e lindinhos, é óbvio que somos seduzidos pelo novo 
em detrimento da manutenção necessária de tudo que está 
em andamento, sei disso, sou vivida, quase uma senhora, mas 
também posso afirmar que você deve manter a cabeça no lugar e 
não parar de sonhar, mas ficar mais perto de sua realidade atual, 
cumprir as tarefas cotidianas, os combinados bbzinha. Sem isso, 
o sonho só será sonhado, evite desorganização, desta forma 
poderá desfrutar além do hoje, no amanhã é claro. No amor, se já 
está firme no rala e rola, continue, não fique romanceando pas-
sados e invista no atual. Você lembra da música da balada, “Uma 
bb dessa nunca mais você vai ter”. Se está a procura, a partir de 
quarta, pode começar a pintar, ouviu? Número da sorte: 11

Adora aventuras, sei disso, e está se sentindo invencível neste 
tempo, não? Por isso, caberá fazer uma reflexão sobre como se 
organizar para aceitar esse momento.  Lua e Netuno se enten-
dem as mil maravilhas logo cedinho e você começa a semana 
com muito pique para botar ordem na casa. Assuntos antigos 
também podem vir à tona, mas será fácil botar tudo nos eixos, 
especialmente se contar com o apoio da família. A falta de 
grana, ou o excesso de gastos, pode gerar algumas tretinhas, 
fique esperto. E continue cantarolando a canção. Há energia 
vital para dar conta de tudo, é só organizar. No mais, trabalho, 
equilíbrio e no amor, tesão. O que você quer mais? Agradeça 
ao Universo e vamos em frente!

Queridxs, vocês serão tomados por um sentimento que não estão 
no domínio, mas isso não precisa ser algo chato, pesaroso, ao 
contrário levante, sacoda a poeira e como diz o samba, dê a volta 
por cima. Esse estado de coisas realmente dá nos nervos, prin-
cipalmente com essa pandemia idiota, mas reforço, não significa 
que tenha vindo para ficar, pois, é apenas uma condição tempo-
rária, a qual, se você não brigar com ela, acabará mostrando um 
lado muito positivo. Pareço repetitiva, mas preciso reforçar. No 
trabalho, tente dedicar-se ao máximo no home office, você está 
sendo sim notado. No amor, se já se amarrou, vai ter uma semana 
de love, se procura uma amarração, fixa ou temporária, com nó 
ou lacinho, invista que é a hora. Número da sorte: 8

Pode me olhar de lado, mas chegou o tempo de respirar fundo e to-
mar aquela decisão que você está protelando, não deixe para depois, 
não sou sua mãe e isso não é um conselho, é um registro. Ouviu? Se 
não, leia direito. Sempre devemos resolver as pendências de forma 
que elas não se somatizem e nos coloque em situações difíceis. Cada 
momento é propício para uma determinada ação, precisa refletir e ser 
menos impulsiva, virginiana. No trabalho, tente evoluir na carreira, não 
seja tipo Gabriela, nasci, cresci e vou morrer assim, não, não e não. 
Sei que você acha sua chefe um pouco demais, mas coloque-se no 
lugar dela ao invés de julgá-la. Hoje existem diversos cursos on-line 
onde você pode sim andar algumas casinhas no desenvolvimento 
profissional. No amor, alguns beijinhos e para a semana seguinte, 
uma paixão pode aparecer. Vai virar os olhinhos e melhorar a pele. 

Todo mundo passa pelo tempo de deixar roupas usadas que já 
tem a forma do nosso corpo, é Fernando Pessoa, acertou, o maior 
dos maiores que escreveu isso. Então, a hora é esta. Quanto mais 
profunda seja a ruptura que você fizer com os hábitos antigos, mais 
luminoso e alegre será o seu futuro. Não estou blefando, estou lendo 
os astros. Parece que é um papo pesado, mas não é garotinha. Você 
tem a graça, fique em paz. No trabalho, termine aquele projeto e terá 
êxito, no amor, embora as aglomerações ainda não sejam permitidas, 
vai chover na sua horta. Se está enlaçado, não precisa apertar o laço, 
continue levando. Se quer laçar, o jogo é aquele, flerte, WhatsApp, 
mensagens aleatórias, e pronto, fisgou.

Não quero ser boazinha, prefiro ser aquela amiga que fala cuidadosa-
mente verdades que precisam ser ditas. Pois bem, saia do casulo e 
amplie imediatamente sua rede de contatos, este é o melhor momen-
to possível para isso, pois, mesmo que não colha resultados positivos  
imediatos por isso, eles virão com o tempo. Abra novas portas, elas 
estarão disponíveis em um futuro bem próximo. Acredita em coinci-
dências? Bão aumentar, esta semana. Costumo dizer que nada é por 
acaso. Vocês estão em um momento propício a acertos, novidades 
vindo em sua direção, queridinha. No trabalho, procure atualizar seu 
Linkdin. Aquela paquera pode vir a adentrar a sala de sua casa, meu 
amor. Pode investir! No ambiente familiar fuja de discórdias e desa-
venças, principalmente entre o dia 11 e 14. Número da sorte: 36

Queridinha e queridão, chega. Parou! É hora de abaixar a guarda.  
Não há alma mais interessada do que a sua, entre o céu e a terra, de 
que as discórdias sejam superadas e tudo retorne a níveis normais 
de harmonia, sei disso, e você não é de pazuzu. E pare de mania de 
perseguição. Está estressado por cobranças que considera absurdas? 
Okay, mas até elas podem auxiliar você ao equilíbrio. No trabalho, você 
vai se surpreender com um elogio que desencadeará várias possibilida-
des. Será entre sexta ou terça da próxima semana. No amor, se estiver 
postergando assumir, assuma, será cobrada neste propósito e é sério, 
nada de amor de que. Beijo e um ótimo entardecer. 

A pandemia bagunçou com todos os signos, mas os aquarianos, em 
especial costumam levar o olhar para escassez. Não caia nessa, fuja 
imediatamente. Parece que com tanta coisa acontecendo no dia a dia, 
os voos maiores vão sendo perdidos, não não e não! Os grandes voos 
estão aí, em processo de amadurecimento e, enquanto isso, seu dia a 
dia fica cheio de assuntos para resolver. Fuja, literalmente do aquário. 
Organize tudo, crie um fundamento sólido e siga em frente aquariana, 
sua hora está chegando. Se está procurando trabalho atente-se as 
áreas de vendas, algumas oportunidades estão chegando. No amor, 
se está fixa, não cole com ‘super bonder’, afrouxe um pouquinho. Se 
procura, dias bons a partir da próxima sexta. Quero saber de tudo, tá 
bom? Mande sinal de fumaça. Embora esteja em home office, minhas 
colegas de redação me manterão informada. Número da sorte: 6

Tem gente, é com você mesma que estou falando, que procrastina 
uma decisão desde o pular de sete ondas na virada de 2021. Acabou 
o prazo de validade, amor. É agora. Os caminhos estão abertos 
mesmo com as limitações da pandemia, acredite, persista e consiga. 
Basta empenhar-se no foco estabelecido, não olhe nem para os 
lados, siga em frente. A partir de quinta-feira haverá mais energia 
disponível na busca por renda adicional. Enquanto isso, reveja seus 
gastos fixos, não é ruim tentar diminuir a despesa. E mais, tire da 
cabeça aquela bolsa que você viu no site e está em promoção, prefira 
investir. No amor, se está em um relacionamento, tente não ficar 
muito no pé e se procura companhia, não vai ser difícil encontrar. 
Depois me conte. Número da sorte: 19

Lindas e cheirosas de escorpião. Vocês também, queridos. Não 
precisa mais aguardar pode começar a experimentar atitudes 
diferentes para as mesmas situações, você tem tudo para iniciar o 
seu processo de realização pessoal. As melhores coisas da vida 
estão ocultas, como sementes na terra. Precisamos cultivar mes-
mo o que não estamos vendo, pois demora um pouquinho para 
começar a florescer. Na área financeira, analise um investimento 
proposto na aquisição de um imóvel na planta que você recebeu. 
No amor, sei que está ‘caliente’, cuidado para não impressionar 
demais, depois não vai sair do seu pé, bbzinha.  

Peixinhos e peixutas, não adianta ficar nervosos, o mundo pode até 
querer acabar e vir a acabar de fato, mas não será agora, amores. 
Respire, inspire e siga, precisa converter desânimo em ânimo e ter a 
certeza, convicção que essa força motriz gerada será utilizada a seu 
favor. Como dizia Voltaire, ‘tudo que é ruim vem para melhorar’ Enfim, 
no trabalho, opere para garantir bons resultados, sei que está pesado, 
mas é temporário. Grande parte é por conta de suas próprias cobran-
ças de si mesma. Organize as finanças, e tente eliminar despesas 
desnecessárias. Aquela saia de grife, por exemplo. No amor, segure o 
ciúme, já está faltando ar na relação, não amarre muito, deixe fluir. Se 
procura uma amor para chamar de seu, pode ver a lista de contatinhos 
que o coração vai apontar o número do WhatsApp. Tenho alguns con-
tatos aqui se precisar, Campoy, por exemplo.  Beijos e até a próxima.

Áries

Leão

Touro

Vırgem

Capricórnio

Gêmeos

Lıbra

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)

Sagitário
(22/11 - 21/12)

(21/03 - 20/04) (21/04 - 20/05) (21/05 - 20/06)

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)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (23/04/2021)
Horizontal: 8-iras, 10-idosa, 11-Senado, 12-esses, 14-spoon, 16-nausea, 19-antes, 20-imovel, 22-cola, 23-regatoes
Vertical: 1-real, 2-kitten, 3-Andrade, 4-visoes, 5-safadeza, 7-odio, 11-sopranos, 13-faringe, 15-ostras, 17-smooth, 18-usar, 21-eyes

Fonte: www.rachacuca.com.br

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)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

Se quiserem mais conselhos, redacao@meon.com.br
Prestigiem a Zairinha, aqui
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Sujeitas à disponibilidade. Imagens meramente ilustrativas.

Peça pela promoção com entrada + prato principal e

ganhe a sobremesa

Q U I N T A S
doces

Todas as quintas, até 29 de julho, apenas nos restaurantes da




