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Cidades
Um giro pelas cidades 
da RMVale com notícias 
e prestação de serviços
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Semana Internacional 
de Vela de Ilhabela 
2021. Evento chega à 
sua 48ª edição

DOSES DE VACINA
NA RMVALE

FELIZ ANIVERSÁRIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Maior cidade da RMVale, São José dos Campos com-
pleta, no próximo dia 27 de julho, 254 anos de fundação. 
Este ano, por conta da pandemia, a Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo preparou uma série de intervenções 
artísticas que já estão acontecendo, desde o dia 18, para 
celebrar a data e colorir a realidade dos joseenses. 
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A Reforma Administrativa do atual governo toma como 
base o difícil cenário 	scal e a elevação dos recursos dis-
pendidos com servidores públicos federais. Estes, por 
sua vez, reduziriam os investimentos em áreas prioritá-
rias, prejudicando os serviços prestados à população, em 
especial para as pessoas de menor renda, que precisam 
mais desses serviços. O governo esquece de observar os 
números e divulgar que o dé	cit 	scal se acentuou desde 
a saída da ex-presidenta Dilma Rousse�, em 2016, que 
teve como sequência mais duas retiradas de direitos: a 
reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Do mesmo 
modo, os dispêndios com os servidores públicos somente 
refletem a quase reposição da inflação. A despesa com 
pessoal como percentual do PIB se mantém em torno de 
4,5%, há mais de 20 anos. Não custa lembrar que, no Bra-
sil, o número de servidores públicos é muito menor do que 
na Europa e Estados Unidos. Na realidade, há uma redu-
ção no número de servidores públicos federais, que caiu 
quase 14% entre 2015-2019, depois do golpe. Em meio 
a argumentos falaciosos, o governo propõe uma reforma 
administrativa que permite redução na jornada de traba-
lho e nos salários (25%), contratação temporária, 	sio-
logismo e perseguição ideológica no estágio probatório, 
eliminação de benefícios retroativos e 	m da estabilidade. 
Os impactos para o serviço público e para a sociedade se-
riam: o abandono e o desestímulo à carreira de servidor 
público; a precarização das relações de trabalho e redução 
da qualidade do serviço público. Isso num contexto de 
reformas, trabalhista e previdenciária, que já retirou direi-
tos; de reforma tributária, que não contribuirá para uma 
melhor redistribuição da renda, avanço das privatizações, 
de inexistência de reforma do sistema 	nanceiro, do não 
equacionamento da dívida pública e de maiores cortes nos 
gastos de saúde e educação. Derrotar o neoliberalismo e 
o fascismo, causadores do desemprego e de mortes, é tão 
vital quanto recuperar a capacidade do Estado de pensar 
estratégias que recoloquem o país nos trilhos do desen-
volvimento, cuidem da saúde da população e estabeleçam 
um projeto de Nação autônoma e soberana.

REFORMAS
Não vai sobrar nada

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Tudo o que o governo fez até 
hoje foi sabotar a reforma

São José dos Campos chega aos 254 anos em boa 
forma. Recentemente um estudo publicado pela revis-
ta inglesa Foreign Direct Investment Strategy apontou 
que o município está entre as seis melhores cidades das 
Américas para investimentos na categoria “custo-bene-
fício”. São José disputou com 42 municípios de médio 
porte, com mais de 500 mil habitantes, de acordo com 
critérios da revista. No total, 210 cidades das Américas 
do Norte, Sul e Central foram avaliadas em 5 categorias. 
Esse é apenas um apontamento. São José dos Campos 
consolida-se como uma das melhores cidades do Brasil 
para se viver. Investimentos em tecnologia, mobilidade, 
educação, a capital brasileira da tecnologia aeroespacial 
não para de crescer. Com excelente gestão administrati-
va e forte enfrentamento à pandemia da Covid-19, tem 
em seu alcaide a expressão máxima de competência e 
determinação em melhorar a cidade para garantir mais 
qualidade de vida à sua população. No mês de julho, 
Sanja novamente ganhou o título de “Capital Estadual 
da Cultura”, outorgado pelo Governo de São Paulo. Em 
uma ação estratégica, alinhada à Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo, mesmo no combate rigoroso à pandemia, 
as expressões artísticas da cidade foram preservadas 
com esforço, determinação e criatividade. E as notícias 
boas não param. Estrategicamente, um rearranjo nas 
políticas públicas de fomento ao turismo, entre elas uma 
gestão mais efetiva do aeroporto, que está sob a gestão 
da prefeitura até a licitação para exploração pela inicia-
tiva privada, irá garantir mais trabalho e renda aos jos-
senses. Para esta missão o Grupo Meon de Comu-
nicação estará presente, por meio da participação de 
nossa diretora-executiva, Regina Laranjeira Baumann 
na presidência do COMTUR, Conselho Municipal de 
Turismo. 254 anos de uma incrível história apontam 
para um ¨turo onde o céu não será o limite. Para-
béns, São José dos Campos, dos parques, de todas 
as crenças e de todos nós.

254 anos de uma
história sem limites
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é deputada federal 
pelo Partido dos 
Trabalhadores, Ceará.

BALEIA ROSSI
é deputado federal 
por São Paulo e 
presidente nacional 
do MDB.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é reconhecida-
mente um homem inteligente. Nem seus adversários e 
críticos ocasionais põem em dúvida a capacidade de Gue-
des, que teve uma passagem respeitável na academia, 
foi um banqueiro de sucesso e colunista de veículos de 
imprensa antes de chegar ao governo. Outra característi-
ca admirada em Guedes é a força com que defende suas 
convicções e a obstinação com que as persegue. Durante 
anos, ele propôs reformas que liberem a economia bra-
sileira das travas do crescimento. No alto dessa agenda, 
está a modernização do sistema tributário. Guedes está 
certo, e o Congresso sabe disso. Tanto a Câmara quanto 
o Senado esperaram em 2019 por uma proposta de re-
forma tributária elaborada pelo Ministério da Economia. 
O documento jamais apareceu. Nunca passou de reporta-
gens de jornais, muitas das quais tiveram o Ministério da 
Economia como fonte em “o�”. Mudar o sistema de tribu-
tos é uma atribuição exclusiva do Congresso. Só deputa-
dos e senadores podem fazer isso. Tanto nesse como em 
outros assuntos, é desejável que trabalhem em harmonia 
com o Executivo — desde que o governo trabalhe. Em 
abril de 2019, apresentei a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 45, relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). Três meses depois, o senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) apresentou a PEC 110. As duas atacam o capí-
tulo do sistema tributário que atrapalha a atividade eco-
nômica e a geração de empregos: os impostos sobre o 
consumo. A PEC 45 e a PEC 110 têm tanto em comum 
que deputados e senadores decidiram analisá-las em con-
junto para facilitar a aprovação nas duas Casas. A PEC 45 
poderia elevar o PIB em até 20 pontos percentuais em 
15 anos, segundo projeção do economista Bráulio Borges, 
e obteve o aval de todos os governos estaduais, algo 
inédito e que permitiria sua aprovação. Lamentavelmen-
te, o governo falhou em participar do debate, propondo 
alternativas para o que considerasse inoportuno nesses 
projetos. Fez o contrário. Bombardeou as duas propostas 
com declarações desencontradas, idas e vindas e, mais 
recentemente, convencendo o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), a extinguir a comissão que analisou 
a PEC 45 e jogar no lixo o trabalho de 760 dias. Isto é, 
mais da metade do mandato do seu chefe, o presidente 
Jair Bolsonaro. Já sabemos o quanto Guedes é inteligente. 
Certamente, conhece o texto “Reforma Tributária e Fede-
ralismo Fiscal: Uma Análise das Propostas de Criação de 
um Novo Imposto Sobre o Valor Adicionado Para o Brasil”, 
de Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, publicado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão subordina-
do a Guedes. Se leu, está a par das virtudes da PEC 45. Se 
não, ainda está em tempo de aprender. 
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O FATO
E A FOTO

Bolsonaro internado 
O presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, por meio do Twitter, 
divulga foto de sua internação 

para tratar uma obstrução 
intestinal. O presidente 

enfrenta, além do problema de 
saúde, uma contínua queda de 

popularidade.



SÃO JOSÉ COMPLETA 254 ANOS
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Maior cidade da RMVale terá programação para joseenses de nascimento e de coração
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No dia 27 de julho, São José dos Cam-
pos completa 254 anos de fundação e, 
a cada aniversário, avança ainda mais 
como uma das melhores cidades para 
se viver no Brasil. Recentemente, a re-
vista inglesa Foreign Direct Investment 
Strategy, do grupo Financial Times, 
classi�cou São José como a 6ª melhor 
cidade das Américas para investimento 
e a primeira do Brasil. Em comemora-
ção à data, haverá solenidade o�cial, 
atividades religiosas, intervenções ar-
tísticas, exposições e apresentações 
online, respeitando os protocolos sani-
tários devido à pandemia da Covid-19.

São José dos Campos, a união entre 
a natureza e a tecnologia

O mais importante polo aeroespacial 
da América Latina é uma cidade que 
une cultura, tradição e tecnologia.Ofere-

ce uma ampla rede de serviços e muitas 
opções de lazer e cultura aos seus mora-
dores e visitantes, tanto em sua área ur-
bana como na rural. No núcleo urbano 
estão localizados institutos federais de 
pesquisa cientí�ca, empresas de tecno-
logia de ponta, prédios de arquitetura 
arrojada, universidades, faculdades e 
centros de formação de mão de obra qua-
li�cada. Por toda a cidade há parques e 
praças, com pistas de caminhada, aca-
demias para idosos e equipamentos 
de lazer para crianças. Os destaques 
são o Parque da Cidade Roberto Bur-
le Marx, o Parque Vicentina Aranha, 
o Parque Santos Dumont e o Parque 
Alberto Simões. Já na zona rural, que 
concentra quase 70% do território 
do município, boa parte em áreas de 
proteção ambiental, o destaque sem 

Da redação

GARANTINDO MAIS QUALIDADE DE VIDA

6h30 – Culto Ecumênico
Local: Igreja Cristã Evangélica (Cel. José Monteiro – 167 – Centro)
8h – Hasteamento de Bandeiras
Local: Orla do Banhado (Avenida São José, Centro)
8h30 – Desfile de Carros Antigos
Local: ruas do centro e bairros (Parceria com a Amicar-SJC)
9h – Missa solene
Local: Igreja Matriz (Praça Padre João Guimarães, Centro)
11h e 16h30 – Esquadrilha CEU
Local: Região Central
12h – Entrega da pista de BMX
Local: Rua George Willians, no Parque Industrial, ao lado do CCZ

No dia 27, a população também poderá curtir
9 horas de programação on-line preparada pela FCCR:
• 10h - Cia Jovem de Dança (live)
• 11h - Pixinguinha no Bolso (live) – Música instrumental / MPB
• 12h - Banda de Santana (vídeo)
• 12h20 - Trem da Viração (vídeo)
• 13h - Quarteto Luzes da Ribalta (live) – música instrumental / clássica
• 14h - Raul de Sá – Trio Alma Musical (live) – MPB
• 15h - Coro Jovem (vídeo)
• 16h - Matheus Estevão (live) – MPB
• 17h - Jackson Aparecido (live) – Sertanejo Raiz
• 18h - Tap da Longevidade (vídeo) – Sapateado

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 27 de julho

Exposição fotográ�ca
Até o dia 31 de agosto, a cidade terá exposição com fotos antigas e atuais, 
mostrando as mudanças urbanas ocorridas nas últimas décadas. A exposição 
percorrerá vários parques e praças da cidade. Confira os dias e locais em que
a exposição ficará presente: www.sjc.sp.gov.br.

Intervenções artísticas
Até o dia 27 de julho, os artistas que participam dos projetos da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo farão intervenções ao ar livre em parques, praças e 
feiras de todas as regiões da cidade presenteando os joseenses com acrobacias, 
malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, dança, cosplay, música e teatro.

VELOCIDADE
FIBRAINTERNET ÓTICA

A MELHOR 
DA REGIÃO

dúvida é o distrito de São Francisco 
Xavier. Ao pé da Serra da Mantiquei-
ra, suas cachoeiras, trilhas em meio 
à Mata Atlântica e o típico ambiente 
de ‘cidade do interior’ atraem turis-

tas de várias regiões do estado, prin-
cipalmente amantes da natureza e de 
esportes radicais.

Venha para São José e celebre 254 
anos de uma linda história!
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www.SJC.sp.gov.br

CADELA “BRUNA” É 
ENCONTRADA EM MATAGAL 
EM PINDA; DONA PAGA 
RECOMPENSA DE R$ 15 MIL
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Gabriel Campoy

Matheus Correia

POLÍCIA CIVIL DESARQUIVA INVESTIGAÇÃO 
DO DESAPARECIMENTO DO ESCOTEIRO 
MARCO AURÉLIO APÓS 36 ANOS

A cadela Bruna, que estava desaparecida há um 
mês, foi encontrada na tarde deste domingo (18), em 
uma mata nas margens da Estrada das Oliveiras, no 
bairro Piracuama, no sentido de Taubaté.

O animal foi resgatado por uma mulher em meio 
ao matagal em que realizava uma sessão de oferen-
das em um culto umbandista.

Adrielly Farjado, dona do animal, afirmou que Bru-
na foi resgatada bastante debilitada.

“Ela estava bem fraca. Bem magra. Tinha alguns 
bernes, mas de resto está bem. Ela estava muito mole, 
meio atordoada. A moça a�rmou que encontrou ela 
em um matagal”, a�rmou a mulher. Segundo Adrielly, 
a mulher conseguiu chegar perto de Bruna por conta 
da fragilidade que ela apresentava, não conseguindo se 
movimentar. Posteriormente, um dia depois, foi feito o 
pagamento de R$ 15 mil por conta do resgate.

Um dos casos de desaparecimento mais intrigantes 
do país, envolvendo o escoteiro Marco Aurélio Simon, 
foi reaberto para investigação pela Polícia Civil. Marco 
Aurélio desapareceu no Pico do Marins, em Piquete, no 
ano de 1985, quando ainda tinha apenas 15 anos.

Após um pedido do delegado responsável pelo 
caso, Fábio Cabett, a justiça determinou o desarqui-
vamento do inquérito. Cabett recebeu novas provas 
do pai de Marco Aurélio, o jornalista Ivo Simon: a in-
dicação de um local parecido com uma cova na área 
da mata, notada por uma testemunha na época do 
desaparecimento. A Polícia Civil aguarda uma auto-
rização para realizar uma escavação no local da pos-
sível cova, já que a área se trata de uma APP (Área 
de Preservação Permanente).

Relembre o caso
No dia 8 de junho de 1985, o jovem de 15 anos, 

Marco Aurélio Simon, desapareceu durante uma ex-
cursão ao Pico dos Marins na cidade de Piquete.

Na excursão, Marco Aurélio estava acompanhado 
de outros três escoteiros e do líder Juan Bernabeu 
Céspedes. O grupo estava realizando uma trilha em 
direção ao cume do pico, quando um dos escoteiros 
se machucou. O líder Juan autorizou Marco Aurélio 
a voltar sozinho ao acampamento para requisitar 
socorro. De acordo com o inquérito policial da épo-
ca, o líder do grupo e o restante dos escoteiros se 

perderam ao tentarem voltar para o acampamento, 
chegando ao local apenas na manhã seguinte. Lá, 
não encontraram Marco Aurélio, se deparando ape-
nas com a mochila do garoto.

Juan Bernabeu acionou as autoridades, dando 
inicio a uma das maiores operações de busca da his-
tória do país. Mais de 300 pessoas, entre policiais, 

soldados, alpinistas, guias, voluntários e bombeiros 
ajudaram na procura, que também contou com heli-
cópteros e até mesmo um avião enviado pelo então 
governador de São Paulo, Franco Montoro.

Após 28 dias, a busca se deu por encerrada e em 
1990, o caso foi arquivado após encerramento das 
investigações.
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Felicio Ramuth comemora mais de 500 mil 
doses contra Covid-19 aplicadas em São José
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Matheus Correia

Em live nas suas redes sociais, o prefeito de São 
José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), comemo-
rou a atual situação da vacinação na cidade.

Durante a transmissão, o prefeito destacou os nú-
meros da imunização contabilizados até o dia 17 de 
julho.  “Hoje foram mais de 13.200 doses aplicadas, 
e quero mais uma vez agradecer nosso time de ser-
vidores envolvidos na aplicação da vacina”, afirmou.

Felicio também afirma que a cidade já registrou 
mais de 500 mil doses aplicadas, o que represen-
taria, aproximadamente, 70% da população adulta 
vacinada com a primeira dose.

RMVALE TEM QUEDA NO NÚMERO 
DE INTERNAÇÕES POR COVID-19

Da Redação

O mês de julho começou com queda no número de lei-
tos ocupados por pacientes com Covid-19. No dia 17 de 
julho, foi registrada a média de 89 novas internações na 
RMVale. No primeiro dia do mês, a média era de 112 in-
ternações diárias. Quase 54 pessoas foram internadas, a 
cada 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias. Dessas, cer-
ca de 60% �caram na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em maio deste ano, a região chegou a ter 84% dos 
leitos de UTI ocupados. Em março, durante um dos picos 
da doença, a média de internações diárias chegou a 132.

Em São José, por exemplo, a taxa de ocupação dos lei-
tos exclusivos para Covid-19 nos hospitais é de 60,3% na 

UTI, segundo dados mais recentes da prefeitura. A ocupa-
ção dos leitos de UTI chegou a 88%. 

Para o governador do Estado de São Paulo, João Doria 
(PSDB), a redução de 46% na morte de pacientes e de 
44% nas internações em todo o estado tem relação direta 
com a campanha de vacinação.

 “A queda acentuada da letalidade do coronavírus em 
São Paulo é resultado dos altos índices de cobertura vaci-
nal. A melhor forma de preservar vidas é com a vacina, e 
foi o que aconteceu, principalmente entre os idosos acima 
dos 70 anos, que já tomaram a primeira e a segunda dose 
da vacina”, a�rmou o governador.
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Giovana Colela
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Rottweiler na propriedade sem comida e água, em 
um espaço insalubre e com muitas fezes no chão.

De acordo com o policiamento, foi realizado con-
tato por telefone com a proprietária do animal, que 
confirmou estar morando em outra residência. Uma 
multa no valor de R$ 3 mil foi aplicada por maus-tra-
tos, e a mulher responderá por praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com 
pena prevista de três meses a um ano.

No dia 16 de julho, a Prefeitura de São José dos 
Campos publicou para consulta os estudos técnicos 
que vão fundamentar a futura concessão do Aero-
porto Internacional Professor Urbano Stumpf.

O edital e o contrato de licitação também foram 
publicados. Os documentos �carão disponíveis por 30 
dias e podem ser acessados pelo portal da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos.

Na fase seguinte, será realizada uma audiência pú-
blica onde a prefeitura irá apresentar documentos e re-
latórios e também irá receber sugestões da população.

De acordo com o cronograma aprovado pela co-
missão de avaliação dos estudos de viabilidade, a 
audiência pública deve acontecer na segunda quin-
zena de agosto, em paralelo à publicação do edital 
de concorrência. Já a abertura dos envelopes com as 
propostas está prevista para acontecer na primeira 
quinzena de outubro.

Anuência prévia
Segundo a prefeitura, o processo de concorrên-

cia pública do aeroporto vai contar com aprovação 
prévia da SAC (Secretaria de Aviação Civil), do Mi-
nistério da Infraestrutura. E os documentos, depois 
de passarem pela consulta pública, serão avaliados 
pelo órgão federal. A previsão é que todo o processo 
seja concluído ainda este ano.

Ainda de acordo com a prefeitura, o documento possui 

cerca de 1.700 páginas e os estudos estão baseados em 
quatro capítulos: engenharia, estudo de mercado, estudo 
ambiental e avaliação econômico-�nanceira.

Municipalização
A Prefeitura de São José obteve a municipalização 

do aeroporto em dezembro do ano passado, após 25 
anos de tentativa. Com capacidade para receber até 
2,7 milhões de passageiros por ano, em 2013, o aero-
porto recebeu R$ 16 milhões para sua modernização e 
tem um grande potencial de mercado para movimen-
tação de cargas, com facilidade para integração dos 
modais rodoviário, marítimo e ferroviário.

PREFEITURA PUBLICA
ESTUDOS PARA CONCESSÃO
DO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ

Foto: Charles de Moura/PMSJC
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Mulher é multada por abandonar cachorro 
em casa sem comida e água em Caraguá

O aeroporto Edu Chaves, de Guaratinguetá, está 
no bloco dos 11 arrematados pelo Consórcio Voa NW 
e Voa SE, por R$ 14,7 milhões - 11,5% acima da co-
tação inicial. O leilão ocorreu nesta quinta-feira (15), 
na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

O aeroporto de Guará, assim como outros 21 
regionais que participaram do leilão, atualmente é 
administrado pelo Governo do Estado de São Paulo, 
por meio do Daesp (Departamento Aeroviário do Es-
tado de São Paulo). Todos foram selecionados para 
a parceria público-privada.

LEILOADO POR R$14 MILHÕES, AEROPORTO DE 
GUARÁ É CONCEDIDO À INICIATIVA PRIVADA

Fernanda Niquirilo

Da Redação

Na manhã do dia 17 de julho, uma mulher foi denun-
ciada e multada em Caraguatatuba por maus-tratos e 
abandono de animais no bairro Gol�nhos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Am-
biental durante a “Operação Curupira”. Ao chegar no 
local, a equipe encontrou o proprietário do imóvel, que 
estava na residência para cobrar o aluguel atrasado de 
seu inquilino que, no caso, era a mulher denunciada.

As informações são de que a acusada teria se 
mudado do local e abandonou o cachorro da raça 

Anúncio - 25,5 x 14cm.indd   1 20/07/2021   17:15:00
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A ADC EMBRAER SE 
ORGULHA DE SER PARTE
DA HISTÓRIA DA CIDADE

PARABÉNS, 
SÃO  JOSÉ
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A ADC EMBRAER tem mais de 
quatro décadas de existência e 

celebra os 254 anos de fundação 
de São José dos Campos com cada 

vez mais excelência nos serviços 
prestados a seus associados

CELEBRE O 
ANIVERSÁRIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
COM O MELHOR DA
ADC EMBRAER

JOSEENSES QUE TROUXERAM 
O AMOR PELO ESPORTE E O 
CONHECIMENTO EXTERNO PARA 
EVOLUIR COM A ADC EMBRAER

CAMPANHA DO AGASALHO 
ARRECADOU MAIS DE 130 PEÇAS 
QUE FORAM DOADAS AO GAPC

BALÉ - LEVEZA 
E HARMONIA DE 
MOVIMENTOS

CHARLES CUSTÓDIO FALA SOBRE 
OS 254 ANOS DE SÃO JOSÉ E A 
PARCERIA DE SUCESSO DA CIDADE 
COM A ADC EMBRAER

NOSSA
GENTE

ASAS DA
SOLIDARIEDADE

ESCOLINHAS

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE
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São José dos Campos comemora 254 anos de fundação. É tempo de celebrar-
mos o melhor de nossa cidade e também o que temos feito nestes cinco anos 
desde que assumimos o honroso desafio de presidir um colegiado de pessoas 
que amam a ADC EMBRAER e valorizam seus associados, principais persona-
gens de toda nossa história. A pandemia da Covid-19 nos fez acelerar diversos 
processos de automação e nos reinventarmos como associação, mas continua-
mos trabalhando de forma incessante para entregar aos associados melhores 
equipamentos e serviços. Retomamos os trabalhos de melhorias em todas as 
nossas unidades, como o Clube de Campo, o Poliesportivo e as unidades da EDE 
e EGM. Além das melhorias físicas, também ampliamos nossos serviços on-line 
e por meio do caderno MEON ADC EMBRAER estamos chegando ainda mais 
longe com histórias de nossa gente e da associação desportiva que nos une. Das 
atividades que estamos realizando, podemos dizer com orgulho que absoluta-
mente todas foram um sucesso e tudo isso graças à participação e interação dos 
associados e dos colaboradores de nosso time na ADC EMBRAER.  No esporte, a 
partir deste mês conseguimos retornar com as escolinhas e, no espírito olímpico 
que nos move neste tempo, tenho certeza que voltaremos mais fortes como a 
principal força esportiva da região e expandiremos nossa representatividade em 
todo o estado. Celebramos o aniversário de São José dos Campos e queremos, 
junto com a cidade, crescer cada vez mais. Contem sempre com a gente!

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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Antônio Márcio Sarto
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Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor de Manutenção
Je�erson 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
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• Diretor de Patrimônio
Bruno Domiciano Barbosa
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Marcio Henrique Castilho

• Diretor de Noturno
Marcio Lucio de Souza

• Diretor de Academia
André Screpanti

• Diretor de Eventos Esportivos
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• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu
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Charles Custódio
Presidente da ADC EMBRAER

254 anos de São José e nossa vontade de 
levar a ADC EMBRAER cada vez mais longe
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PARABÉNS, SÃO JOSÉ 
São José dos Campos completa 254 

anos e a ADC EMBRAER tem orgu-
lho em fazer parte desta história nos 
últimos 41 anos, sendo o principal 
clube de campo da cidade. Quem 
aproveita e usufrui desta estrutura 
disponibilizada aos associados atu-
almente, pode não se lembrar de 
que décadas atrás, em sua funda-
ção, só havia um terreno alagado e 
um pasto, que após dedicação e pla-
nejamento se tornaram quiosques, 
parques, bosques, ginásios e salões, 
consolidando-se em um grande pre-
sente ao desenvolvimento de quali-
dade de vida para os joseenses. 

Clube de Campo
Se você mora na cidade e nunca foi 

até o Clube de Campo da ADC EMBRA-
ER para uma festa nos salões principais 
ou um churrasco em algum de nossos 
quiosques, não imagina o que está per-
dendo. O clube permite que você tenha 
um contato direto com a natureza e ar 
puro, o que não é possível na correria 
do dia a dia, além de fazer parte de 
eventos especiais de diversas famílias, 
como em festas de formaturas escola-
res, casamentos e aniversários, momen-
tos possíveis até para pessoas que ainda 
não são associadas à nossa ADC.

Esporte
A ADC EMBRAER faz parte da evolu-

ção esportiva da cidade. Sempre com 
equipes fortes e vencedoras em todos os 
esportes, fez com que o nível das compe-
tições municipais subisse de patamar. 
Além disso, em busca de aumentar o 
nível das suas equipes esportivas e re-
presentar a cidade de São José em voos 
cada vez mais altos, se tornou o único 
clube de campo joseense a se associar 
na FENACLUBES (Confederação Nacio-
nal dos Clubes), uma entidade sem �ns 
lucrativos que tem a missão de promover 
e articular ações de defesa da categoria 
clubística e representar, perante os po-
deres públicos, os direitos e interesses 
gerais dos clubes.

Clube de Campo Complexo Poliesportivo

Unidade EDE Parque Industrial

Há mais de quatro décadas a ADC EMBRAER faz parte da história de nossa cidade
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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

Com mais de 20 anos de trabalhos 
destinados à ADC EMBRAER, a dupla 
Renata Cristina Souza, 47 anos, e José 
Roberto Gabriel, 56 anos, atualmente 
exerce a gestão e coordenação de es-
portes, buscando cada vez mais a inclu-
são de novas modalidades e propiciar 
qualidade de vida aos associados, esti-
veram na sede do Grupo Meon de Co-
menicação, para uma entrevista onde 
contaram suas experiências e ações no 
setor esportivo do clube.

Quais os esportes mais procura-
dos dentre as 58 modalidades ofer-
tadas pela ADC Embraer?

Renata: Em verdade, há procura por 
todos os esportes. Na categoria adulta, 
com os dois segmentos em que reali-
zamos os torneios internos e externos, 
sempre registramos grande participa-
ção. Os torneios internos são realiza-
dos para família juntamente com seus 
dependentes e os torneios externos 
são as modalidades em que o atleta 
representa a ADC EMBRAER. Temos 
as categorias coletivas e individuais, 
ambas com grande representação de 
atletas em campeonatos e torneios. 
Dentre os esportes coletivos o Futebol 
de Campo, Voleibol e Basquetebol, en-

POR DENTRO

IMPACTANDO PELO
ESPORTE RENATA CRISTINA E GABRIEL FALAM 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA 
ESPORTIVA NA VIDA DAS PESSOAS

Renata SouzaJosé Roberto Gabriel

Fo
to

: W
ill

 D
ia

s/
Fu

tu
ra

Pr
es

stre outras modalidades, também estão 
no mesmo nível, temos títulos de cam-
peões nos Jogos do Sesi. No Voleibol 
Feminino, as equipes são campeãs 
estaduais, na categoria individual ti-
vemos uma ótima representação com 
título Brasileiro no Atletismo e Judô.

Gabriel: A participação dos associa-
dos nestes torneios abrange um bom nú-
mero, sempre com efetivos resultados. 
Isso faz com que os eventos �quem mais 
fortes e os torneios competitivos.

A ADC EMBRAER pensa em in-
cluir novas modalidades em suas 
escolinhas?

Renata: A ideia, junto com o setor 
esportivo, é trazer mais atividades nes-
te segmento. Então, por exemplo, já es-
tão disponíveis esgrima, judô, futsal, 
futebol society e o voleibol, escolinhas 
que a gente já vem trabalhando nos pe-
ríodos manhã, tarde e noite. O futebol 
de campo na ADC EMBRAER é uma das 
escolinhas mais longevas,  tem mais de 
38 anos e vem de uma carreira muito 
bem sucedida na cidade, onde vários 
atletas passaram pela escolinha e hoje 
têm um bom resultado, não só no mu-
nicípio, mas também como jogadores 
bem conceituados em diversas regiões. 

Como diretores de esporte da 
ADC Embraer, como veem a im-
portância da prática do esporte na 
vida dos associados?

Renata: Em tudo, começando pela 
disciplina, comprometimento e res-
ponsabilidade. Porque a criança ali já 
sabe horário, adquire pontualidade, 
na hora de executar uma atividade na 
quadra faz seu melhor e leva essa de-
cisão também para sua casa. O com-
promisso escolar e o respeito um com 

o outro melhoram signi�cativamente. 
O esporte ensina, além da disciplina, 
que juntos somos melhores, todos pas-
sam a pensar mais no próximo.

Gabriel: Quando você pratica esporte, 
passa a respeitar mais, começa a perceber 
que precisa se comportar com respeito na 
vitoria e na derrota. Esse respeito reverbe-
ra na relação com os colegas, equipe, en-
�m, tudo melhora. Trabalhamos juntos, 
com união, garra e disciplina.
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EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE
JOSEENSES QUE TROUXERAM O AMOR PELO 
ESPORTE E O CONHECIMENTO EXTERNO PARA 
EVOLUIR COM A ADC EMBRAERMÁRCIO E VINICIUS

Márcio Pereira Leme Vinicius Sampaio Araújo

VENHA
PARTICIPAR!

Inscrições abertas:
manhã e tarde

ACESSE
WWW.ADCEMBRAER.COM.BR

Para mais informações acessePara mais informações acesse
nosso site!

ACESSE
www.adcembraer.com.br/escolinhas

Futsal

Society

Basquete
EM BREVE

Judô

Tênis

Esgrima

Vôlei Ballet

ENTENDER PARA ATENDER

Com 20 anos prestando serviços à 
Embraer, Márcio Pereira Leme, de 49 
anos, conheceu a ADC EMBRAER mui-
to antes de entrar na empresa. Quando 
tinha apenas 14 anos passou a partici-
par da escolinha de futebol da associa-
ção. A partir daí, estabeleceu relação 
de amor e conquistas esportivas nessa 
vivência que já dura mais de 35 anos. 
“Na ADC EMBRAER comecei como 
aluno da escolinha de futebol em 
1986. Nove anos depois, passei a fazer 
parte da comissão de treinadores. Em 
1998, quando me tornei funcionário 
da Embraer, liderei o time de futsal 
sendo campeão dos Jogos das Indús-
trias contra a GM, no ginásio deles. 
Em 2000 assumi o Futebol Principal, 
onde conquistamos vários títulos 
e ainda hoje estou no comando da 
equipe”, conta Márcio. Formado em 
Engenharia de Produção e pós-gra-
duado em Gestão em Estratégia Em-

presarial, ele faz parte do Conselho 
Deliberativo há quatro mandatos e 
atualmente preside o órgão. Para ele 
o principal objetivo é apoiar e contri-
buir para a transparência das ações 
da diretoria executiva. “Somos um 
time e o nosso objetivo é fazer a ADC 
EMBRAER ser um clube de referên-
cia no Brasil”. O conselheiro vê com 
alegria poder transmitir o amor pelo 
clube para seu filho de quatro anos, 
como aprendeu quando era peque-
no. “Cresci neste clube e hoje tenho 
a imensa satisfação de aproveitar as 
dependências do espaço com o meu 
filho”. Outro funcionário da empre-
sa nascido em São José dos Campos 
é Vinicius Sampaio Araújo, 31 anos. 
Casado e pai de duas filhas, ele gosta 
de aproveitar a ADC EMBRAER para 
praticar esportes e estar com a sua 
família. Funcionário da Embraer há 
14 anos, ele é formado em Engenha-

ria da Computação e possui MBA em 
Gerenciamento de Projetos, ocupan-
do o cargo de supervisor de TI (tecno-
logia da informação). Vinicius reali-
za trabalho social na ADC EMBRAER 
desde 2016, na área de tecnologia da 
informação, e se orgulha por ter im-
plementado algumas melhorias aos 
associados, como: Wi-Fi no polies-

portivo Faria Lima, reformulação do 
site ADCE, em parceria com o Grupo 
Meon de Comunicação, portal do 
associado com alguns módulos, re-
serva de quadras, quiosques e salões 
de festas de forma online, informa-
ções financeiras e geração de convite 
individual para não associados, tudo 
no próprio sistema.
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AÇÃO SOCIAL
Campanha do agasalho realizada no mês de julho arrecadou mais de 130 peças 
que foram doadas ao GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer)

Em uma ação solidária em parceria 
com a Rede Accor por meio do Mercu-
re São José dos Campos Hotel, a ADC 
EMBRAER arrecadou agasalhos para 
doar ao GAPC (Grupo de Apoio a Pes-
soas com Câncer).

O GAPC é uma entidade sem fins 
lucrativos que tem como objetivo aju-
dar os portadores de câncer e suas fa-
mílias, atendendo mais de 20 cidades 
entre as regiões do Vale do Paraíba, 
Sul de Minas Gerais e Litoral Norte, 
dando suporte como serviço social, 
fisioterapia, apoio psicológico, nutri-
cionista, entre outras atividades.

A ação solidária ocorreu duran-
te todo o mês de julho e, de acordo 
com o diretor de ação social da ADC 
EMBRAER, Cleber Rosa, o saldo foi 
positivo: “Com certeza estamos pas-
sando pelo momento mais desafia-
dor de nossa geração e saber que 
podemos, mesmo que pouco, através 
da ADC EMBRAER, envolver-nos com 
trabalhos sociais, bem como ajudar 
pessoas em estado de vulnerabilida-
de tanto física quanto social, é muito 
gratificante e mostra o quão impor-
tante e relevante  uma associação es-
portiva é para a sociedade”. Fo
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LEVEZA E HARMONIA DE MOVIMENTOS
BALÉ

Uma das escolinhas mais procuradas 
na ADC EMBRAER é a de balé, estilo de 
dança que surgiu nas cortes italianas no 
século XVI que, do “balleto”, deu origem 
à palavra francesa que permaneceu, bal-
let, devido ao desenvolvimento da arte 
na França, Rússia e Inglaterra como uma 
forma de dança de concerto.

Ensinado em diversos países no 
mundo, as escolas se aproveitam das 
culturas nacionais e regionais para 
adaptarem a arte ao seu cotidiano, 
facilitando o aprendizado. Esta mo-
dalidade de dança exige movimentos 
dos membros superiores, leveza, har-
monia, postura ereta e simetria dos 
bailarinos. Muitos não conhecem, mas 
existem três estilos de balé: clássico, 
neoclássico e o contemporâneo.

Na ADCE quem ensina a modalidade 
é a bailarina e pedagoga Ana Clara Dias 
Caldieri, de 22 anos, 18 deles dedicados 
à dança. Ela já se apresentou em vários 
palcos e teatros ao longo de sua carreira.  
Ana Clara vê a dança como um processo 
que faz parte da evolução corporal, dire-
tamente relacionado ao esforço e disci-
plina.  “A dança é um processo evolutivo 
do corpo, e sempre precisa de aprimo-
ramento, não é fácil, pois leva tempo e 

dedicação, mas vale muito a pena cada 
esforço dedicado a isso. O tempo todo 
aprendemos passos novos, e o caminho 
vai desde o momento que tiramos medi-
das para o �gurino até a apresentação 
�nal, sempre especial e inesquecível”.

Ana Clara conheceu a modalidade 
de dança aos quatro anos de idade, 
na academia Carmem Lúcia Ballet, 
em São José dos Campos. “Minha 
irmã já fazia balé, então nós duas 
somos bailarinas”. O convite para 
assumir as aulas de balé na ADC EM-
BRAER surgiu após a indicação da 
antiga professora. “Ela precisou sair 
da ADCE e me indicou para dar aula, 
achei uma ótima oportunidade para 
continuar dançando e ensinar tudo o 
que sei sobre balé clássico”.

Formada em pedagogia, Ana Clara vê 
o quanto as aulas ajudam no comporta-
mento, postura, disciplina e funciona-
mento do corpo, para ela é um orgulho 
ver a evolução dos alunos. “As aulas de 
balé têm uma sequência de extrema im-
portância, onde cada passo que damos 
serve para uma parte do corpo, assim, 
os alunos terão segurança su�ciente 
para realização de uma aula de quali-
dade, bem feita e segura”.

Serviço:
1) Requisito mínimo: Ser sócio da ADC EMBRAER como titular ou dependente. Caso não 
seja sócio da ADC EMBRAER, favor entrar em contato pelo Whatsapp: (12) 99719-2699.
2) Será cobrada uma taxa de R$50,00 mensais para manutenção dos equipamentos/
colaboradores da escolinha, pagamento da aula será realizado diretamente à professora do 
Ballet e a Taxa de matrícula corresponde a 50% do valor da mensalidade.
3) Apresentar atestado médico comunicando que o aluno inscrito está apto a prática 
esportiva, durante o ano decorrente. Entregar o atestado nas secretarias da ADC EMBRAER.
4) Providenciar 01 foto 3×4 para confecção da carteira atleta ADC EMBRAER (caso 
possua carteira do ano anterior não haverá necessidade), xerox da certidão de 
nascimento ou identidade caso não tenha entregue.
5) O aluno (atleta) deverá comparecer com o material de treinamento
(collant, meia-calça/saia/tutu, sapatilhas, coque).
6) O cancelamento da inscrição deve ser comunicado ao setor esportivo
no e-mail contato@adcembraer.com.br.
7) Os casos omissos serão resolvidos pelo setor esportivo da ADC EMBRAER.
8) Caso o horário não atinja a quantidade mínima de alunos, o mesmo será
encaixado no horário mais próximo que atenda ao requisito.
9) A faixa etária para a escolinha de ballet é de 03 a 15 anos.

Uma parceria com o MIT International 
Science and Technology Inittiatives 
(MISTI) para o desenvolvimento de 
pesquisas em educação na área STEAM

O INSTITUTO ALPHA LUMEN
TRAZ MAIS UM GRANDE 
PRESENTE PARA A CIDADE.

SJC254ANOS

www.alphalumen.org.br
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QUAL A IMPORTÂNCIA
Dra Bruna Hashimoto
Salaorni Bortolansa 
CRM: 139.505
Ginecologia e obstetrícia  

DA VACINAÇÃO NA GESTAÇÃO?

Referências: 1- Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunização [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2020 [cited 2020 Aug 20]. Available from: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/sobre-o-programa
2- Ministério da Saúde. Calendário de Nacional de Vacinação: adolescente [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2020 [cited 2020 Aug 20]. Available from: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao#adolescente
3 - Lajos GJ, Fialho SCAV, Teixeira JC. Imunização na gravidez, puerpério e amamentação. In: Programa vacinal para mulheres. São Paulo: FEBRASGO; 2017. p. 128-38. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO; no. 13/Comissão Nacional Especializada de Vacinas).

A vacinação materna tem toda a priorida-
de uma vez que consideramos a imuniza-
ção ao longo de toda a vida e talvez seja a 
única imunização pela qual duas gerações 
se bene�ciam diretamente de uma única 
vez e de forma duradoura e e�ciente.  Os 
anticorpos maternos podem proteger seus 
bebês até um pouco mais de seis meses de 
vida, período em que não há imunidade 
dos mesmos pela vacinação própria.(1)

Mulheres que estão planejando en-
gravidar, ou que já estejam grávidas, 
ao receberem vacinas tornam o período 
gestacional mais seguro e saudável.

Algumas mulheres ainda questionam 
o uso e a segurança das vacinas nesse pe-
ríodo pelo medo de reações adversas que 
possam afetar a gestação ou o feto. A maior 
parte desses questionamentos envolve a fal-
ta de informação e confusão sobre os tipos 
de vacinas usadas em gestantes. Vacinas 

que não são compostas de microrganismos 
vivos atenuados (dTpa e In·uenza) já têm 
a segurança bem conhecida, sendo consi-
deradas seguras para o uso na gestação e 
sendo principalmente recomendadas pelo 
benefício que o binômio mãe recém-nasci-
do terão. Indica-se que sejam ministradas 
apenas as vacinas produzidas a partir de 
vírus inativados, bactérias mortas, toxóides 
ou fragmentos de agentes infecciosos. É o 
caso das vacinas contra In·uenza (gripe); 
diºeria, tétano e coqueluche; e hepatite B.

A vacinação com dTpa (tríplice bacteriana 
acelular do adulto) em todas as gestações, 
independente de vacinação prévia contra 
diºeria e tétano se iniciou de maneira siste-
máticas em 2014, visando a transferência de 
anticorpos para o feto e deve ser administra-
da a partir de 20 semanas de idade gestacio-
nal. Trata-se de uma vacina inativada, sem 
riscos para a gestante e para o feto. A mu-

lher deverá receber esta vacina idealmente 
até 45 dias do puerpério, caso não tenha 
sido feita durante a gestação.(3)

 A hepatite B é uma infecção cem vezes 
mais contagiosa que a AIDS. A vacinação 
durante a gestação, assim como outras 
vacinas, promove passagem transplacen-
tária de anticorpos maternos contra o ví-
rus da hepatite B, protegendo o neonato 
de uma possível transmissão horizontal 
até que sua imunização após nascimento 
ocorra de forma completa. O esquema va-
cinal para hepatite B é composto por três 
doses (0-1-6 meses). Na gestação pode ser 
iniciado a partir do primeiro trimestre, po-
dendo-se estender até após o parto. Nos 
casos de vacinação prévia completa, não 
há necessidade de reforço vacinal e, nos 
casos de vacinação incompleta, recomen-
da-se completar as doses faltantes.(2)

 Muitos dos casos críticos de gripe 

acontecem nas gestantes. Na mulher grá-
vida, por ter seu sistema de defesa dimi-
nuído, a in·uenza evolui rapidamente e 
de forma mais grave, inclusive correndo 
risco de óbito. Por isso a importância da 
vacinação contra a gripe em grávidas, em 
qualquer período da gestação.

A vacina contra a gripe é a única que 
pode ser tomada em qualquer período 
da gestação e deve ser aplicada mesmo 
que a mulher já tenha sido vacinada na 
gravidez anterior, ou qualquer outro 
momento de sua vida. A gripe é uma do-
ença grave, pois a mulher grávida tem 
quatro vezes mais chance de desenvol-
ver uma condição crítica, podendo até 
vir a óbito. A vacina da gripe deve ser 
tomada antes ou durante o inverno.

 Todas essas orientações são esclarecidas 
no acompanhamento pré-natal, por isso 
consulte sempre o seu médico.
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REFINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

Da redação
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R$100,00 Saframa
CRECI J-7311

Precisando

uma
extra?

ganhar
indique imóveis!

i n d i c o u  g a n h o u!

A cada imóvel publicado 
em nossa plataforma,

ganha

ACESSE INDICOUGANHOU.COM

Com a pandemia da COVID-19 
e algumas di�culdades de 
complementação de renda, cresce a 
procura no mercado pela modalidade 
de empréstimo com garantia de imóvel. 
Bastante utilizada em vários países, em 
especial nos Estados Unidos, a prática 
começa a ser utilizada pelos brasileiros 
que sonham em �nanciar seus projetos 
e metas, como a compra de um outro 
imóvel ou negociação de dívidas, 
por exemplo. Em termos técnicos, a 
alienação �duciária faz com que o 
empréstimo com garantia de imóvel 
tenha taxas de juros bem menores 
que as demais linhas de crédito como 
o cheque especial ou outros tipos 
de empréstimo pessoal. Além disso, 

prazos amplos para pagamento e 
limite alto a ser levantado são outros 
atrativos dessa modalidade.

De acordo com o economista Edson 
Perez, a opção é uma boa saída para 
quem tem endividamento e a certeza 
de receita corrente por meio de 
atividade remunerada como emprego 
formal, por exemplo.

“Embora assuste associar o imóvel 
como garantia de empréstimo é uma 
boa saída para quem tem emprego 
formal ou é aposentado, por exemplo. 
As taxas são ainda menores do que a de 
empréstimos consignados”, a�rmou.

Em São José dos Campos, a Cred 
Azul já está credenciada para esse tipo 
de empréstimo. Meon Jornal ouviu 

Com taxas menores de juros a opção ganha cada vez mais adeptos

TORNA-SE UMA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO 
COM GRANDE PROCURA NA RMVALE

Sérgio Luiz, CEO da empresa, segundo 
o qual, a modalidade tem crescido 
substancialmente na RMVale.

“O cliente precisa sempre tomar os 
cuidados necessários, como veri�car 
se a instituição �nanceira está 
regularizada junto ao Banco Central, 
como por exemplo, a própria Cred 
Azul. Nós temos sido procurados por 
um número cada vez maior de clientes, 
inclusive construtores e comerciantes, 
que veem nessa modalidade uma saída 
adequada para planejar e  solucionar 
os problemas �nanceiros que estão 
enfrentado, investimentos para ampliar 
os negócios e com a possibilidade de 
obter uma carência de até 12 meses para 
início de pagamento .”, concluiu.

Para mais informações:
Cred Azul - (12) 99719-1615

O re�nanciamento de imóvel ou HOME EQUITY, 
é uma operação simples e moderna, a modalidade 
¸nciona como um tipo de empréstimo pessoal. O 
cliente cede, como forma de garantia, um imóvel 
de sua propriedade para a instituição �nanceira. 
A de se destacar que a carência oferecida para 
empresa tomadora, possibilita um fluxo no caixa . 
Pela legislação em vigor, você pode obter até 50% 
do valor do imóvel por meio do re�nanciamento 
imobiliário, além disso, esse montante pode ser 
usado do jeito que o tomador de crédito preferir. 
A taxa de re�nanciamento de imóvel é uma das 
menores do mercado. Em geral, os juros giram 
em torno de 1% ao mês. Enquanto o empréstimo 
pessoal tem taxas médias de 4% ao mês. Com 
isso o mercado de construção e os comerciantes 
podem se equilibrar economicamente neste 
momento vivenciado pela nossa economia 

Como ocorre o processo de 
re�nanciamento do imóvel?
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Em uma ação ousada, com apoio 
integral do prefeito Toninho Coluc-
ci (PL) e do secretário municipal de 
esportes, Harry Finger, para alegria 
dos velejadores, a 48ª edição da Se-
mana Internacional de Vela de Ilha-
bela acontece até o próximo dia 31 
de julho de 2021, no Yacht Club de 

Ilhabela (YCI), litoral norte paulista. 
Em sua mais recente edição presen-
cial, em 2019, cerca de 120 veleiros de 
todo o País e nações vizinhas partici-
param. No ano passado, por conta da 
pandemia da Covid-19, foi realizada 
virtualmente. Nesta edição os velei-
ros voltam ao mar, com as principais 
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Da Redação

SEMANA INTERNACIONAL
DE VELA DE ILHABELA 2021

ACONTECE ATÉ O 
DIA 31 DE JULHO
48ª EDIÇÃO DA MAIOR COMPETIÇÃO DE VELA 
OCEÂNICA DA AMÉRICA LATINA TERÁ REGATAS 
PRESENCIAIS E VIRTUAIS
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 Foto: www.facebook.com/sivilhabela

classes de vela oceânica, como ORC, 
RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e 
HPE25. As provas organizadas pelo 
YCI em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de Ilhabela atenderão a todos 
os protocolos de segurança oficiais 
relacionadas à Covid-19.

Segundo a prefeitura, haverá exi-
gência de teste de PCR com 72 horas 
de antecedência para o credencia-
mento dos velejadores. O evento tam-
bém terá regatas virtuais.  A Semana 
Internacional de Vela de Ilhabela é 
considerada a maior competição de 
vela oceânica da América Latina e, 
inclusive, conferiu o título de Capital 
Nacional da Vela ao arquipélago. 

O secretário de esportes de Ilhabela, 
Harry Finger, explica que Ilhabela está 
feliz por poder realizar as regatas de 
2021, já que ano passado não foi possí-
vel. “A 48° edição vai trazer importantes 
velejadores para a Ilha, inclusive equi-
pes de fora do país. Vamos ter todos os 
protocolos de saúde, com testagens de 
velejadores e familiares”, a�rmou.

Para Lars Grael, medalhista olím-
pico e campeão mundial, a Semana 

“A REALIZAÇÃO DESTE 
EVENTO É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A NOSSA 
CIDADE E PARA O ESPORTE 

NO BRASIL. ESTAMOS 
CONFIANTES DE QUE 

REALIZAREMOS UMA ÓTIMA 
EDIÇÃO DO TORNEIO.”

de Vela de Ilhabela é um dos grandes 
patrimônios do esporte brasileiro e já 
reverbera fora do país. 

 “É uma competição que coloca a 
vela no principal balneário do litoral 
do Brasil, a belíssima Ilhabela, com 
participação de barcos e velejadores 
internacionais, medalhistas olímpi-
cos, e campeões mundiais, então é 
um evento que todos têm como refe-
rência”, disse celebrando o retorno 
da competição.

Para o prefeito Toninho Colucci, 
a Semana da Vela é um dos grades 
eventos esportivos do país:

Toninho Colucci,
prefeito de Ilhabela.
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Aos 72 anos, recém-completados, 
Flávio Hugo Venturini, nascido em 
Belo Horizonte, é um dos grandes 
nomes da MPB. A música sempre 
fez parte de sua existência, cresceu 
ouvindo canções populares entoa-
das pela mãe e conviveu desde cedo 
com os músicos que se hospedavam 
na pensão da família. Conheceu To-
ninho Horta, na fundação onde co-
meçou a estudar piano e Vermelho 
no curso de formação de oficiais do 

ESPETÁCULO COM 
EXTRAORDINÁRIO REPERTÓRIO 

CELEBRA O RETORNO DO ARTISTA 
ÀS APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS 

NESTE TEMPO DE COVID-19

Exército. Juntos começaram a partici-
par de festivais e foram se achegando 
Beto Guedes, Lô Borges e Sirlan. Na 
garagem da casa de seus pais surge 
a ideia do show “Fio da Navalha”, 
que reuniu os artistas do Clube da 
Esquina, entre eles Bituca, nosso 
Milton Nascimento. Seja no Clube da 
Esquina, no grupo O Terço, no  14 Bis 
ou em carreira solo, Flávio é sempre 
trilha sonora para todos nós. Agora, 
ressurge, na flexibilização da pan-

FLÁVIO VENTURINI
TRAZ UM CAMPO DE 
GIRASSÓIS AO PALCO 
DO TEATRO COLINAS
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• Duração: 90 minutos • Censura: Livre
• Ingressos: R$ 90,00 / R$ 45,00
   Vacina Sim: R$ 45,00

Dia 31 de julho, sábado,
às 19h no Teatro Colinas

Girassol,
com Flávio Venturini

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

demia, novamente nos palcos com o 
show “Girassol”, mais recente traba-
lho de inéditas.  Sucesso muito além 
do Brasil, com turnês celebradas 
pelo Japão, Estados Unidos, Europa, 
com destaque para Itália, Venturini 
termina o mês de aniversário de São 
José dos Campos no palco do Teatro 
Colinas. Além das canções deste tra-
balho que já é um enorme sucesso 
nas plataformas de streaming, o ar-
tista traz para o espetáculo músicas 
que marcaram sua carreira solo, al-
gumas do 14 Bis e também parcerias 
com grandes nomes da nossa mú-
sica, entre elas: “Noites com Sol”, 
“Céu de Santo Amaro” com Caetano 
Veloso, Espanhola, canção icônica 
com Guarabyra, “Todo Azul do Mar”, 
com Guilherme Arantes e “Mais Uma 
Vez”, com o imortal Renato Russo. 
Um grande momento da música em 
Sanja, celebrando 254 anos de vozes 
e voos incríveis. Ativista e cidadão 

atuante como forma de incentivar a 
imunização coletiva, Flávio Venturi-
ni começa a ecoar uma campanha: 
vacinados pagam meia entrada. As-
sim, com arte, cultura e responsabi-
lidade sanitária, veremos o amanhã 
com girassóis. 
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P
LUÍS PHYTTHON

Quem sopra velinhas no mês de 
julho é a elegante dama Elena 
Watanabe. Com vasta folha de 

contribuições à cidade de São 
José dos Campos, Elena continua 
esplêndida e aproveita ao máximo 

seu tempo com a família.

Turismo

SECOS &
MOLHADOS

O INSPIRADOR DANIEL MUNDURUKU, 
FILÓSOFO, HISTORIADOR, AUTOR DE 

DIVERSAS OBRAS IMPORTANTES DE NOSSA 
LITERATURA, QUE DISPUTOU A PREFEITURA 

DE LORENA ANO PASSADO, EM UM 
ENCONTRO APAIXONANTE COM A MUSA 

MARINA LIMA. DANIEL SERÁ CANDIDATO À 
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS.

Saberes ancestrais

Cultura
O operante Tom Freitas, presidente da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
celebra mais uma conquista: São José 
dos Campos é novamente Capital 
Cultural do estado de São Paulo. O 
prêmio foi entregue no Palácio dos 
Bandeirantes, na capital paulista.

Sorrindo com os olhos, a advogada 
e empresária Regina Laranjeira 
Baumann, diretora-executiva do 
Grupo Meon de Comunicação, 

foi eleita presidente do COMTUR 
- Conselho Municipal de Turismo 

de São José dos Campos. Em 
prestigiada eleição, recebeu 
os cumprimentos do prefeito 
de São José, Felicio Ramuth 

e do secretário de Inovação e 
Desenvolvimento Econômico, 

Alberto “Mano” Marques.

A hilária Bruna Louise, que leva 
ao riso as mais distintas plateias, 
estará entre nós em agosto. Com 

o retorno das apresentações 
no Teatro Colinas, trará o seu 

standy up comedy “Deslocada” 
para Sanja.

A radiante Fátima 
Bernardes e seu gatinho 
Túlio Gadelha, deputado 
federal por Pernambuco, 

tomando um café mineirinho 
com adoçante, of course.

Adoçante

Otanjoubi
omedetou gozaiasu

Deslocada

Marco e Matheus Vasconcelos, 
da Imobiliária Vasconcelos e Rede 

Imobiliária, visitaram a sede do 
Grupo Meon de Comunicação. 

A Imobiliária Vasconcelos tem 
mais de 50 anos de atuação no 

mercado joseense e busca sempre 
a excelência para melhor atender os 
clientes. Sejam sempre bem-vindos!

Visita

Literatura
A multifacetada Tuca Iralah, 
autora da capa especial da 

Metrópole Magazine de 
aniversário de Sanja, apresenta o 
livro “Lina e o troco” da escritora 
caçapavense Andréia Gusmão, 
ilustrado pela artista. Tuca não 

para de colorir o mundo!
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Seja na coluna que leva seu nome 
no jornal “Diário da Região”, ou na 
“Evidência” que publica pelo Painel 
Caderno Digital, se você faz e acontece 
é personagem da querida e iluminada 
Lúcia Gomez. Beijo carinhoso, deste 
escribx, como diria Dailor Varela.
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Tempo de celebrar a esperança
254 anos de Sanja. Que a alegria de 
novos encontros da cidade com sua 

população possa ser constante na 
retomada de eventos em breve.

São José, céu do imaginário, solo da 
poesia, cidade de todos para todos.

Feliz tudo, São  José!

By night
Guilherme Renda, o casal João 
e Heloísa Vilela e o vereador 

de Caçapava, Rodrigo Meirelles 
se encontram no novo point da 

Cidade Simpatia, o Nova Rooftop, 
bar e restaurante.

Holofote
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O sol vê se não me esquece. É claro que não, bb. Está na sua praia. 
Desempregado? Corre e procure se reciclar e retomar os estudos já nas 
primeiras ondas de 2021. Você vai ter um bom retorno, principalmente 
se estiver ligado a área comercial, publicidade, comunicação e mídias 
em geral. Por mais que o mundo esteja relaxando pela imunização 
coletiva, teremos ainda um caminho longo a percorrer. Pode acontecer 
que a Lua tente estimular sua timidez e vontade d3e se isolar, mas tome 
cuidado e não banque a teimosa, tá okay? Na paixão, a recomendação 
é cuidadoooo! Marte e Lua na sua Casa dos Desafios indicam caso 
secreto e desilusão amorosa. Sexualmente, a coisa tá boa: Vênus na 
sua Casa das Transformações é sinônimo de muita imaginação entre os 
lençóis. Tem mais, aquele processo que você aguarda com ansiedade, 
está para ser concluído a seu favor. Número da sorte: 8

Não quero ser chata, bb, mas vai ser importante cuidar com cautela 
da sua grana nesta semana, não abra a carteira se não ela pode 
esvaziar. Presente na sua Casa das Transformações, a Lua Crescen-
te estimula as parcerias profissionais, mas pode provocar prejuízos 
financeiros. Estou avisando, quem avisa ou é invejosa ou amiga 
mesmo, rs. Você faz parte de sociedade ou está em negociação com 
alguém? Então, olho vivo em documentos, depósitos, descontos, 
comissões e divisões de recursos, ok? O lado bom? A semana vai 
ser recheada de carinho em casa e Vênus soltinha na sua Casa da 
Família vai trazer muita gente querida ao seu encontro. No feriado do 
dia 27, aliás, será favorecida no paquerômetro, as redes sociais vão 
bombar e até o falecido Messenger pode acordar. Então, se tiver um 
alvo em vista, solte o rajadão da Pabllo e aproveiteeeee.  

Suas quatro próximas quatro semanas, serão ensolaradas. O Sol 
desembarca no seu inferno astral, não se assuste, é inferno, mas não 
vai queimar, dará para usar a energia dessa configuração de uma forma 
positiva. Sim escapou ilesa. Nessa posição, o Sol muda um pouco o 
seu comportamento. Você tende a se isolar mais do que o normal no 
trabalho e só entrega suas emoções para as pessoas realmente íntimas. 
Financeiramente, é um período que exige cautela: há risco de fraude em 
transações, contratos e acordos. Vênus despejando vibração nas suas 
amizades, o que pode fazer com que você olhe de um jeito diferente para 
uma pessoa da turma e vai pegar. Isso mesmo, predadora. Quem já tem 
um love vai precisar encanar menos no dia a dia e, se for preciso, rein-
ventar o relacionamento. Aproveite o feriado para passear no parque da 
Cidade ou na Anchieta de mão dada e no fim; beijinho e água de coco. 

Olha ele ai, todo charmoso, o Sol, chegando finalmente na sua Casa 
das Ambições esta semana. Fique tranquila que você vai desenvolver 
um desejo louco de faturar mais e vai ser uma boa energia. Quem 
chegou também foi a Lua, que está na sua Casa da Identidade, 
temperando seu comportamento trazendo mais intuição e audácia. 
Aproveita menina! E tem mais. Vênus, linda de salto alto, vai estimular 
sua área sentimental. O que isso quer dizer? Que pode ganhar um 
boy magia lindo, um cat, para chamar de seu. Outra coisinha, Vênus 
protege romances a distância. Se for o seu caso, é só correr para o 
rala e rola. Número da sorte: 10. Cor: azul claro

A semana tem o feriado de aniversário de São José,  mas, no seu 
caso, o serviço ainda não arredou o pé do trabalho, não é minha 
miga! Poderoso na sua Casa do Trabalho, o Sol exige dedicação 
às tarefas e atenção à rotina, mas vai trazer dinheiro extra, claro 
que sim. Marte e Plutão se enroscam no céu e você pode abusar 
da mania de querer as coisas do seu jeito, sabe? Especialmente 
hoje, controle-se. Segura a onda, ô, Scarlett.  A partir de segunda 
haverá paz em sua direção, resolvendo aquele mal entendido. 
Vênus faz hora extra no seu paraíso astral, prometendo alegria e 
diversão na conquista. Seu charme vai arrasar corações e pescar 
um peixão ou uma sereia. Quem já for comprometida(o) pode 
esperar uma semana de virar os olhinhos. Há paixão e desejo no 
ar, amores. Número da sorte: 18

Vibes generosas para a sua saúde, inclusive auxiliando você 
a perder peso, e os seus interesses de trabalho. Se você está 
procurando uma nova oportunidade profissional, depois do feriado 
vai estar frente a frente com ela. Pode dizer amém? No entanto, 
outras forças astrológicas não tão querem deixar você nervoso. 
Mande embora e suspire que o mundo é belo. Mercúrio retomou 
o curso direto e está dando uma força para você desfazer mal-en-
tendidos e zicas. Nos assuntos do coração, Vênus arma confusão 
com Marte e alerta que tanto a paquera quanto o romance podem 
ser palcos de conflitos e briguinhas. É melhor ir devagar com o 
andor, sedutorzinhxs. Número da sorte: 25

 O Sol invadiu tudo esta semana, e isso é muito bom. Energia vitamina-
da do astro-rei para você lindona. Por isso, espere mais perseverança, 
ambição, objetividade e senso prático no trabalho e na vida pessoal. 
O Sol destacará sua força de vontade e seu poder de iniciativa no 
campo financeiro. No terreno da paixão? Pode destravar que a porta da 
paquera abriu. Vai ser mais fácil, porém, se envolver com uma pessoa 
amiga, ex-crush ou ex-amor. Ahhhhhh, é esse mesmo que pensou. 
Liga para o contratinho, now. Presente na sua Casa dos Desafios, Vê-
nus pode te deixar mais reservada(o) no convívio conjugal, essa falta 
de vontade precisa ser explicada para não prejudicar a relação. Não vai 
adiantar apenas dizer que está com dor de cabeça, amor. Na semana 
que vem melhora o libido, certeza gata! Número da sorte: 23 

Queridinha, nas próximas quatro semanas, o Sol vai turbinar seu poder 
de comunicação, especialmente no trabalho. O período também será 
perfeito para ampliar contatos e conseguir uma vaga caso esteja sem 
emprego. Vênus na Casa das Posses do seu signo tende a dobrar 
seus lucros. Marte e Plutão podem tentar aumentar sua agressividade 
no trabalho ou com as pessoas do seu convívio, se cuida que não sou 
babá. Apenas dou um toque de leve, gata. Quem tem romance sólido 
deve o receber no feriado, de braços beeeem abertos: Mercúrio e 
Urano juntam forças para aumentar a sintonia com seu bem: vocês vão 
curtir momentos inesquecíveis. Na paquera, Vênus vai te deixar a cara 
e a boca da Cleo Pires no pedaço. O que isso significa? Você sabe 
bebezinha. Número da sorte, ele, sempre disposto a arrasar: 13

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

Semana de Sol na Casa das Transformações. Mudanças, algumas 
serão ótimas, outras boas e uma ou outra nem tanto, lindinha. Talvez 
uma despesa ou uma grana inesperada bata à sua porta nas próximas 
quatro semanas. Lembre-se de mim, aqui na redação do Meon Jornal. 
Aceitojoias. Profissionalmente, é um bom momento para pensar em 
sociedade ou parceria com amigos: a Lua na sua Casa dos Projetos 
estimula as propostas, e 2021 será de colheita. Marte e Plutão tentan-
do atrapalhar suas relações com as coleguinhas, principalmente se 
alguém discordar das suas ideias. Pode investir na atividade física, vai 
desenvolver bastante por conta da energia lunar. Já começa a se sentir 
leve e vibracionalmente harmônica. Vênus na sua Casa dos Relaciona-
mentos. Na vida a dois, beijinho, beijinho e presentinho. Haverá paz na 
cama! Na paquera, indica vontade de se envolver com pessoa atraente 
e com o bolso recheado, aiiii mamãe, olha o genrinho que você queria.

Venenosinhos, mentirinha, não tem veneno, rs. O Sol chega a Casa 
das Posses, aumentando sua ambição, determinação e capacidade 
de faturar, mas também sua teimosia, sagitariana. Mercúrio, também 
presente nessa Casa, pode ampliar seus ganhos se você atua nos 
segmentos de comunicação, publicidade, transportes e comércio em 
geral, ouviu? Vênus se instala na sua Casa da Identidade e amplia 
sua simpatia e capacidade de persuadir. E no campo do amor? A Lua 
chegou e faz agora um paraíso astral para você. Caso você e o mozão 
vivam uma crise recente, aproveite para fazer as pazes e selar a 
harmonia de vez. Quem quer um amor de que (Pabllo, de novo) como 
eu, pode atrair um crush atencioso e alto-astral. Número da sorte: 4

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

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
1. Conjunto de hotéis de uma região. (9) 
6. Arte (em inglês). (3) 
8. Rachado em lascas. (7) 
9. Planeta do sistema solar. (5) 
10. Navegador, marinheiro. (5) 
12. Som audível (plural). (6) 
14. Que produziu eco. (6) 
15. Um dos órgãos do aparelho reprodutor nas fêmeas 
da maioria dos mamíferos (plural). (6) 
18. Lábios. (6) 
20. Pequena cochilada no início da tarde, geralmente 
depois do almoço. (5) 
22. Palavra que indica ideia de ação ou estado. (5) 
23. Risca, traço (plural). (7) 
25. Contar; dizer (em inglês). (3) 
26. Esqueleto (plural). (9)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (23/04/2021)
Horizontal: 1-abono, 7-neonio, 8-civeis, 9-inflar, 10-hair, 11-absurdas, 13-lavouras, 17-dublar, 21-inibir, 22-esmola, 23-treco
Vertical: 1-vozeirao, 2-poesia, 3-snails, 4-roof, 5-oitava, 6-axila, 12-reunioes, 14-aquosos, 15-rarear, 16-saiote, 18-ovino, 20-leoa

Fonte: www.rachacuca.com.br

VERTICAIS
1. Pertencente ou relativo à Holanda. (8) 
2. Grande quantidade de dinheiro ou de objetos preciosos. (7) 
3. Satélite da Terra. (3) 
4. Que tem bastante idade (feminino, plural). (6) 
5. Canal ou galeria construído para conduzir água. (9) 
6. Que tem asas. (5) 
7. Conteúdo; escrita. (4) 
11. Audaz, corajoso, destemido. (9) 
13. Dispersa; difundida; solta (plural). (8) 
16. Fazer rasura em. (7) 
17. Casas de assistência social que abriga crianças
abandonadas ou idosos desamparados. (6) 
19. Cedo, precoce (em inglês). (5) 
21. Frutos da videira. (4) 
24. Conjunto; grupo; série (em inglês). (3)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

Se quiserem mais conselhos, redacao@meon.com.br
Prestigiem a Zairinha, aqui

27 São José dos Campos, 26 de julho de 202127
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