
ESPECIAL

ARENA E NOVO TEATRÃO
CHEGAM PARA IMPULSIONAR
OS ESPORTES EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

São José dos Campos é conhecida nacionalmente por ser uma cida-
de de inovações e que atrai olhares de diversos segmentos. A capital 
da tecnologia da RMVale, polo aeronáutico nacional e cidade do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), prepara-se agora para ser 
também a capital dos esportes com a Arena e o Novo Teatrão.

LOCAL DE REFERÊNCIA PARA DIVERSOS 
SEGMENTOS CIVIS, O MUNICÍPIO CONSOLIDA-SE 
NA PRÁTICA E ESTRUTURA DESPORTIVA
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26º Festival do 
Camarão de Ilhabela 
chega para dar água 
na boca
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Há 10 anos o Bolsa Atleta não tem reajustes. O programa 
criado em 2005, para que pro�ssionais se dedicassem 
integralmente à prática esportiva, hoje paga menos do 
que o salário mínimo. Mesmo com o descaso do Estado, 
atletas nacionais vem fazendo bonito nas Olimpíadas do 
Japão, o que nos leva à uma pergunta óbvia: quantas ou-
tras Rayssas, Rebecas, ou Ítalos poderiam realizar seus 
sonhos, garantir uma boa renda e reconhecimento, se 
voltássemos a investir nos esportes? A história de parte 
dos nossos atletas no Japão reflete um pouco do que é 
ser brasileiro nos dias de hoje, como no caso do potiguar 
�lho de pescadores, Ítalo Ferreira, que se tornou o pri-
meiro sur�sta medalhista de ouro em Olimpíadas, pas-
sando pela skatista Rayssa Leal, a brasileira mais jovem 
a se tornar medalhista olímpica, até a ginasta artística 
Rebeca Andrade, primeira mulher brasileira medalhista 
olímpica na modalidade. São exemplos de superação 
e luta; de paixão no que fazem; de enfrentamento das 
adversidades, quase sempre sem estrutura adequada, 
recursos próprios ou investimentos públicos. Ítalo, por 
exemplo, aprendeu a surfar num pedaço de madeira; a 
fadinha Rayssa, começou a andar de skate aos 6 e com 
apenas 10 anos já ajudava a sustentar a família, enquanto 
Rebeca iniciou os treinos aos 4 anos, num projeto social 
da prefeitura da cidade de Guarulhos. Cada uma dessas 
trajetórias merece o nosso mais pro�ndo respeito, orgu-
lho e admiração, assim como suas conquistas nos trazem 
a certeza da importância de lutar pela retomada dos pro-
jetos e programas de fomento ao esporte. Logo que as-
sumiu a presidência, Bolsonaro transformou o Ministério 
do Esporte em Secretaria e já trocou o titular da pasta 3 
vezes; vetou o auxílio emergencial para pro�ssionais do 
esporte durante a pandemia e não reajustou o Bolsa Atle-
ta.Ou seja, as medalhas conquistadas por estas, estes e 
outras brasileiras e brasileiros incríveis, que nos enchem 
de orgulho, são mérito deles mesmos; de seus treinado-
res, clubes e equipes; do povo brasileiro, que sofre, torce, 
vibra e se emociona, mas não são deste que ocupa hoje a 
Presidência da República.

INCENTIVO AO ESPORTE
Medalha Olímpica

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Se política pública tem, a medalha vem!

As Olímpiadas de Tóquio terminaram. Du-
rante duas semanas o esporte foi cultivado 
no coração de milhões de pequenos brasi-
leiros que, �xando seus olhares nas telinhas, 
acompanharam os primeiros passos de uma 
nova geração olímpica, composta inclusive 
por atletas de nossa RMVale, como a skatis-
ta Pâmela Rosa e o sur�sta Gabriel Medina. 
São José dos Campos, que foi pioneira na 
implantação de equipamentos para a prática 
de atividade física ao ar livre, mais uma vez 
sai na frente, dotando nossa região com dois 
grandes espaços para a prática de esportes, a 
Arena Municipal, muito esperada pela popula-
ção, e o Novo Teatrão. Esses novos contornos 
credenciam a cidade a galgar cada vez mais 
os pódios brasileiros e inspirar as novas ge-
rações a se fortalecerem como cidadãos por 
meio do esporte. Ponto para o prefeito Felicio 
Ramuth e sua equipe que com agilidade es-
tão ressigni�cando a capital da tecnologia ae-
roespacial para uma cidade de todas as fren-
tes. Outro assunto bastante signi�cativo foi a 
pesquisa encomendada pela ACI que registra 
a aprovação por mais de 50% dos joseenses 
da atuação do prefeito no enfrentamento à 
pandemia da Covid-19.  A aprovação é bem 
superior à recebida pelo governador João Do-
ria e mais de duas vezes que a do presidente 
Bolsonaro. Felicio tem crescido e praticamen-
te não cabe mais no sétimo andar do prédio 
azul que comanda os destinos da cidade-es-
tado da República da RMVale. Será que seu 
próximo voo será já em 2022? 

Geração Olímpica
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O desempenho esportivo brasileiro não pode virar pau-
ta de debate somente de quatro em quatro anos, com 
uma avalanche de cobranças desproporcionais sobre os 
atletas para a conquista de medalhas nas Olimpíadas. É 
preciso discutir o esporte que ocorre no entremeio desse 
quadriênio e as consequências da falta de uma política 
pública robusta de fomento e investimentos em forma-
ção desportiva. É preciso distinguir as atividades espor-
tivas entre as destinadas à recreação, ao lazer e à saúde 
preventiva, daquelas praticadas com caráter pro�ssional 
no âmbito do esporte de alto rendimento. Mesmo distin-
tas, são convergentes e dependem das políticas públicas 
para que existam. Quando ouvimos histórias como de 
Ítalo Ferreira que começou surfando em tampa de iso-
por, ou ainda Rebeca Andrade com seus dramas pesso-
ais e sociais, não podemos romantizar como histórias de 
superação. Infelizmente, não são condições isoladas. É 
preciso atentar aos problemas da falta de investimentos 
em formação e infraestrutura esportiva para que o es-
porte brasileiro deixe de ser marcado pelo martírio dos 
atletas. O desempenho não é uma conquista individual, 
depende de uma série de fatores, principalmente das 
políticas públicas de estado. Quando a torcida brasileira 
se frustra com a performance mediana no conjunto da 
nossa atuação olímpica, é preciso desvencilhar os atletas 
desta cobrança. Iniciamos com a dissolução do Ministério 
dos Esportes, que foi extinto pelo governo Bolsonaro e 
incorporado à pasta de Cidadania, retirando autonomia e 
capacidade orçamentária. A principal fonte de �nancia-
mento pública hoje são os recursos provenientes da lote-
ria esportiva. São esses recursos que alimentam muitos 
�ndos desportivos estaduais, e que dispõe o orçamento 
necessário para a execução de algumas políticas públi-
cas, como a Bolsa Atleta. Com as Olimpíadas de Tóquio 
vimos como essa renda é �ndamental para a manuten-
ção dos atletas. A quantidade de medalhas inéditas para 
o Brasil, em diversas categorias e modalidades esporti-
vas, prova que ainda somos neó�tos quando se trata de 
investimento público para pro�ssionalização desportiva. 
Quando cobro no plenário a necessidade de reforma de 
uma quadra esportiva em uma comunidade, a construção 
de uma quadra em uma escola ou a recuperação de uma 
pista de atletismo, é exatamente para que meu estado e 
o país tenha condições adequadas para que nossos ta-
lentos possam despertar.  E são tantos! Aí sim teremos o 
país que sempre sonhamos e que tanto nos orgulha, com 
políticas públicas desportivas que criam oportunidades 
para que nossos jovens brilhem e espalhem o melhor do 
Brasil para o mundo. Agora, a bola está com os gestores 
públicos, que deverão fazer o dever de casa.

Os artigos publicados na editoria “O Que Pensam as 
Autoridades” são de responsabilidade de seus autores e
não representam posições ou pensamentos do Meon Jornal.
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O FATO
E A FOTO

André Mendonça, ex-ministro 
da Justiça e da Advocacia 

Geral da União é indicado pelo 
presidente Bolsonaro para a vaga 

no Supremo Tribunal Federal 
decorrente da aposentadoria do 

ministro Marco Aurélio Mello. 
Agora é hora de passar pela 
sabatina no Senado Federal.



ARENA E NOVO TEATRÃO
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Equipamentos públicos serão em breve inaugurados e 
representarão uma nova fase desportiva para a cidade

3 São José dos Campos, 16 de agosto de 2021

São José dos Campos é conhecida 
nacionalmente por ser uma cidade 
de inovações e que atrai olhares de 
diversos segmentos. A capital da tec-
nologia no Vale do Paraíba, polo ae-
ronáutico nacional e cidade do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais), prepara-se agora para ser 
também a capital dos esportes com a 
Arena e o Novo Teatrão. Além do re-
conhecimento na área industrial e de 
pesquisas, a cidade também é berço 
de grandes e históricas agremiações 
esportivas, atletas com performances 
olímpicas e agora palco de moder-
nas praças esportivas. Antes disso, 
o Estádio Municipal Martins Perei-
ra, casa oficial dos jogos do São José 
Esporte Clube, equipe homônima do 
município, recebeu reparos para ser 
uma das sub-sedes da Copa do Mun-
do de 2014. Ganhou arquibancadas 
modernas, cadeiras, setores para os 
veículos de imprensa nos chamados 
“padrões FIFA” e muito mais. Recen-
temente, duas arenas muito comen-
tadas e esperadas na cidade chega-
ram à fase final das obras. 

Ginásio do Teatrão
Idealizado em meados dos anos 70 

pelo ex-prefeito joseense Sérgio Sobral 
de Oliveira, o Teatrão ganhou esse ape-
lido justamente porque tinha como seu 
ideal inicial servir como um centro de 
artes e convenções para eventos cultu-
rais na cidade. Em 1981 o local foi re-
passado para o São José Esporte Clube, 
como uma forma do poder público in-
centivar o crescimento da equipe que 
começava a mostrar resultados expres-
sivos no cenário estadual. Contudo, a 
agremiação abandonou o espaço após 
grave crise �nanceira, retornando a 
administração à prefeitura. Recente-
mente o local começou a passar por 
reformas para melhor adequação de 
sua estrutura. Foram instalados pisos 
�utuantes de madeira, o que possibi-
lita a prática de diversas modalidades 
indoor como, basquetebol, futsal, han-
debol, voleibol, entre outros.

Além disso, 22 salas de apoio ao re-
dor da arena foram construídas para 
diversas ocupações como: vestiários 
para duas equipes e arbitragem, tata-
me para treinos de esportes de luta, 
salas para tênis de mesa, academia, 

Gabriel Campoy

SÃO APRESENTADOS PARA OS JOSEENSES

�sioterapia, dopagem, lanchonetes, 
departamento médico. Toda a parte 
estrutural, como rampas e sistema hi-
dráulico do novo Teatrão já foram ter-
minadas. De acordo com a prefeitura, 
o local será a casa das categorias de 
base de modalidades contempladas 
pelo Atleta Cidadão. Esportistas apoia-
dos pelo Departamento de Esportes 
de Alto Rendimento também poderão 
usufruir de toda a estrutura da arena 
para outras funções além da quadra 
multiuso esportiva.

 
Arena Municipal de Esportes
A Arena Municipal de Esportes em 

São José dos Campos, local que pre-
tende ser a casa das equipes pro�s-
sionais de modalidades indoor da 
cidade, já chega com a administração 
de um importante grupo farmacêutico 
que venceu a licitação da prefeitura 
para a gestão do espaço. O grupo Far-
maconde foi o único participante do 
certame. A empresa ofereceu um per-
centual de remuneração mensal de 
100% a mais do que o previsto no edi-
tal, ou seja 10% a ser aplicado sobre a 
receita bruta da concessionária. A em-

presa já patrocina o time masculino 
de vôlei, que vai representar São José 
no Campeonato Paulista e na Super-
liga Nacional. O local terá arquiban-
cada para 5 mil pessoas, com cadeiras 
numeradas e equipadas para o aten-
dimento de pessoas com mobilidade 
reduzida. Além disso, a Arena estará 
equipada com instalações para a im-
prensa e camarotes para autoridades 
e convidados. Um placar eletrônico 
de LED, com alta resolução, também 
foi instalado para o acompanhamen-
to da torcida de informações como 
escalações, estatísticas, informações 
do jogo, replays, entre outras funções. 
Já dentro da quadra a Arena contará 
com cinco vestiários, sendo dois para 
as equipes de São José, dois para os 
visitantes, além de um destinado aos 
árbitros, pessoas com de�ciência e 
pro�ssionais de equipes antidoping. 
Diferentemente do Teatrão, a Arena 
Municipal de Esportes será a casa 
das equipes pro�ssionais de alto ren-
dimento da cidade. O novo Vôlei São 
José, São José Futsal, São José Baske-
tball e o São José Handebol deverão 
ser os contemplados com a nova casa.
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Samuel Strazzer

LITORAL NORTE SE TORNA PRIMEIRA REGIÃO 
DE SP A RECEBER SELO “SAFE TRAVELS”

Matheus Correia

O Circuito Litoral Norte, formado pelas cidades de 
Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caragua-
tatuba, se tornou a primeira região no estado de São 
Paulo a receber o selo global de segurança e higiene 
para viagens e turismo “Safe Travels”. O título é con-
cedido pelo WTTC (World Travel & Tourism Council) 
para os locais que seguem os novos protocolos glo-
bais implementados pelo conselho. O Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, 
recebeu a chancela em setembro de 2020, passando 
a atuar como embaixador da certi�cação e podendo 
cedê-la aos municípios e regiões turísticas paulistas. 
“É com grande satisfação que recebo a notícia que, a 
partir desta semana, o Circuito Litoral Norte passa a 
estampar o selo internacional Safe Travels, primeira 

região paulista a receber um reconhecimento do Con-
selho Mundial de Viagens e Turismo às boas práticas 
de segurança sanitária”, disse o secretário de Turismo 
e Viagens do Estado, Vinicius Lummertz. O secretário 
também destacou que o reconhecimento é importante 
porque ainda é preciso ter cautela e as medidas de se-
gurança precisam ser seguidas a risca, a�nal de contas, 
a pandemia ainda não acabou. “O momento de en-
frentamento da pandemia ainda inspira vigilância e 
muitos cuidados – e o retorno às viagens tem de ser 
feito de forma sustentável. Para o turista que visita 
a região, fica a mensagem de que os municípios do 
Litoral Norte têm o compromisso de garantir hospe-
dagem, alimentação e atrações alinhadas a protoco-
los de saúde internacionais”, completou.

ESCOLAS DE SÃO JOSÉ SERÃO AS 
PRIMEIRAS DO PAÍS A RECEBER NOVO 
PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

VELOCIDADE
FIBRAINTERNET ÓTICA

A MELHOR 
DA REGIÃO

Na manhã do dia 6 de agosto, a prefeitura de São 
José dos Campos anunciou a implantação de um 
projeto nacional de educação no trânsito. 10 esco-
las joseenses serão as primeiras do país a receber 
o “Educa”. O anúncio foi feito no Cefe (Centro de 
Formação do Educador) e contou com a presença de 
diversas autoridades. Já neste semestre, 6.300 alu-
nos do 1º ao 9º ano terão a disciplina de educação 
para o trânsito. Segundo Frederico de Moura Carnei-
ro, diretor do Denatran (Departamento Nacional de 
Trânsito), um material didático foi desenvolvido e 
será distribuído para os alunos. O material do “Edu-
ca” integra assuntos relacionados ao trânsito com 
as matérias que já estão na matriz curricular das es-
colas. “O Projeto Educa tem a finalidade de levar a 
educação no trânsito para as escolas de todo o país, 
seja no ensino fundamental ou ensino médio. O pro-
jeto acontece de uma maneira transversal, ou seja, é 
um conteúdo que vai trabalhar os princípios de edu-
cação de trânsito durante as aulas de matemática, 
português, ciências, em todas as outras disciplinas”, 
disse o diretor. Segundo o secretário de Mobilidade 
Urbana, Paulo Guimarães, a base da construção da 
cidadania é a família e também a escola. O projeto 
busca ensinar os conceitos de educação no trânsito 
durante o processo de formação do cidadão. “Na es-
cola a gente trabalha esses conceitos de cidadania 
no processo de formação dos cidadãos. Na escola, 
a gente começa a ensinar essa criançada a compar-

tilhar espaço público, que tem que respeitar o pró-
ximo, que também são conceitos fundamentais de 
segurança no trânsito”, disse Paulo Guimarães.
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Ready to the world!
12 3322-1255

#BESPHERE READY TO THE WORLD
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Samuel Strazzer

POLÍCIA ENCONTRA 140 KG DE 
DROGAS EM CASA NO BAIRRO 
BOSQUE DOS IPÊS EM SÃO JOSÉ

A Polícia Militar apreendeu cerca de 140 kg de 
drogas em São José dos Campos na madrugada do 
dia 9 de agosto. Quatro homens foram detidos. Se-
gundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento pelo 
bairro Bosque dos Ipês quando avistou quatro in-
divíduos em um carro. Na abordagem do grupo, os 
policiais teriam encontrado drogas. Após o ato, a 
equipe policial fez buscas pelo bairro e encontrou 
uma casa que estaria servindo de base para o trá-
fico na região. Na residência foram encontrados 140 
tijolos de maconha, 1 kg de skunk (droga derivada 
da cannabis), uma moto roubada, grande quantia de 
dinheiro em espécie e diversos materiais para a pro-
dução e distribuição de drogas. Os quatro suspeitos 
foram encaminhados para a delegacia.

CASAL DE TAUBATÉ PERDE TUDO
EM INCÊNDIO DIAS ANTES DO 
NASCIMENTO DA FILHA

Ana Lígia dal Bello

Da Redação

Um casal de 25 e 26 anos do bairro Sete Voltas, em 
Taubaté, perdeu tudo que tinha quando a casa onde 
moravam pegou fogo no dia 31 de julho. O acidente 
aconteceu a poucos dias do nascimento da pequena 
Catarina, �lha do casal. Paulo César Oliveira contou ao 
Portal Meon que ele e a esposa estavam na casa do 
sogro, no mesmo bairro, quando avistaram a ±maça 
vinda da casa deles. Na residência, estavam os tios do 
casal, um deles consertava o telhado. “Como é área 
rural, tinha caído bastante folhas, ele (tio) foi lá limpar 
o telhado e o forro e estava quase terminando quando 
o fogo começou, por pouco ele não sai de lá”, relatou 
o rapaz, que trabalha com manutenção de bicicletas. O 
casal reformava a casa, que havia sido alugada, para 
receber a bebê. Estava quase tudo pronto, exceto o 
piso do banheiro. “Perdemos tudo que ganhamos no 
chá de bebe -- roupas nossas, meu celular que estava 
em cima da cama, tudo que tinha da criança, os pisos 
que já estavam rejuntados estouraram por causa do 
calor intenso; o forro queimou, �camos até com medo 
de o telhado cair dentro da casa”, conta o comerciante.  
Ainda segundo ele, ninguém sabe como o fogo come-
çou; o motivo pode estar relacionado à �ação, já que 

a casa é antiga. Também a�rma que o Corpo de Bom-
beiros provavelmente nem deve ter sido acionado. ”O 
vizinho que emprestou água do poço para o meu tio 
apagar o fogo. Se alguém tentou chamar (os bombei-
ros), pode não ter tido sinal (de celular)”. 

A Polícia Civil, com suporte do Instituto de Crimina-
lística e cães farejadores, encontrou a ossada humana 
que pode ser de um rapaz desaparecido no ano pas-
sado, no Parque da Cidade, em São José dos Campos. 
Após investigações e mandato de busca, os restos 
mortais foram encontrados no quintal de uma casa no 
bairro Vila Progresso, região leste de São José. Essa 
casa pertence ao amigo da vítima, de 24 anos. O mo-
rador do local foi preso em flagrante delito pelo crime 
de ocultação de cadáver. As investigações continuam 
para apurar se houve homicídio. Além disso, o material 
genético dos pais do  desaparecido será colhido e con-
frontado com o da ossada, a �m de con�rmar se tratar 
do rapaz que tinha 22 anos quando sumiu.

Polícia encontra ossada que pode ser de
rapaz desaparecido em 2020 em São José
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Você 
protagonista 

da sua carreiraFAAP
PÓS
2021
Sem dúvidas,
o melhor caminho.

Protagonista
Responsabilizar-se pela própria vida;

Fazer escolhas todos os dias;
Significa assumir o comando!

Gestão de Processos Lean
Design de Interiores Residenciais
Comunicação e Marketing Digital

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

São José dos Campos         (12) 99671-7317       pos.faap.br

Aponte seu 
celular

SÃO JOSÉ CONCORRE EM TRÊS CATEGORIAS 
DO PRÊMIO TOP DESTINOS TURÍSTICOS

Samuel Strazzer
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A cidade de São José dos Campos concorre em 
três categorias do prêmio Top Destinos Turísticos, 
são elas: Turismo de Aventura, Ecoturismo e Turis-
mo de Negócios e Eventos. O prêmio Top Destinos 
Turísticos é um reconhecimento aos municípios que 
investem e acreditam que o turismo movimenta a 
economia, promove o desenvolvimento local e con-
tribui para a autoestima da população. A premiação 
vai eleger os melhores destinos do Estado de São 
Paulo divididos em 16 categorias. A votação é aberta 
ao público e ocorre via internet no próprio site do 
prêmio Top Destinos Turísticos. Para votar, o inter-
nauta precisa fazer login no Facebook; é permitido 
somente um voto por categoria. A lista de �nalistas 
será divulgada no dia 1º de novembro e os campeões 
no dia 30 do mesmo mês. Para Aline Arantes, diretora 
de Turismo da Prefeitura de São José, a participação 
no prêmio mostra o potencial turístico da cidade. 
“É um orgulho estarmos concorrendo ao Top Des-
tinos Turísticos 2021 em categorias tão importantes 
e que identificam o turismo da nossa cidade. Par-
ticipar destes concursos dá visibilidade e promove 
o destino, potencializa os segmentos que estamos 
concorrendo e nos coloca em destaque no turismo 
nacional. É um benefício a todo trade local, pois tor-
na a cidade mais atrativa em receber bem nossos 
turistas”, diz Aline. Segundo Regina Laranjeira Bau-
mann, presidente do Comtur (Conselho Municipal de 
Turismo) de São José, a cidade trabalha para ampliar 
as frentes de turismo e a tendência é de crescimen-

Participe e
vote acessando
o QRCODE

to. “O convite para nossa cidade participar do Top 
Destinos Turísticos 2021 reforça nossa aptidão em 
diversos setores (negócios, eventos, ecoturismo, 
aventura). No próximo ano, devemos ampliar as 
categorias (compras, estudos e saúde, por exem-
plo). Turismo é vida, cultura, economia e integração 
social. O importante agora é votarmos e para isso 
precisamos mostrar para os joseenses a importância 
do turismo”, afirma Regina. 
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CLÍNICA DE REABILITAÇÃO É 
INTERDITADA EM PINDA; EX-GLOBAL 
ESTAVA ENTRE OS INTERNADOS

Gabriel Campoy
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NINGUÉM PRECISA DORMIR NA RUA.

#AçãoSocialSJC

Ajude.
Ligue 153.

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Divulgação/PF
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No dia 5 de agosto, a Polícia Federal deflagrou a 
Operação Vale Novo com o objetivo de combater cri-
mes de associação criminosa e fraude. As investiga-
ções se iniciaram em 2020, após a PF receber a de-
núncia de que uma empresa de São José dos Campos 
estaria realizando o desvio de seu faturamento para 
outras empresas e pessoas físicas, com o objetivo de 
se esquivar do pagamento de cerca de R$ 70 milhões 
em dívidas �scais. Em São José, foram cumpridos 
quatro mandados de busca e apreensão, decretados 
pela Justiça Federal a pedido da Polícia Federal. Nas 
buscas, foram apreendidos celulares, computadores e 
dólares em espécie.

A Polícia Civil encontrou 46 pessoas internadas 
numa clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, 
no dia 4 de agosto. Elas estavam sob cárcere privado; 
o local foi interditado imediatamente.  De acordo com 
nota enviada pelo MP (Ministério Público) à reporta-
gem do Portal Meon, a clínica já tem longo histórico 
de denúncias de irregularidades. Dois dos responsá-
veis pela instituição respondem pelo crime de tortura, 
na forma omissiva ou comissiva (por omissão ou por 
ação, respectivamente). A nota ainda a�rma que a clí-
nica em questão teria se comprometido a não trancar 
os pacientes e comunicar todas as internações invo-
luntárias ao Ministério Público, em até 72 horas. Os 
46 internos foram encontrados trancados pelo lado 
de fora nos seus alojamentos. Segundo as denúncias, 
grande parte deles estava há mais de 90 dias inter-
nada compulsoriamente. Apesar do flagrante, a clínica 
a�rmou que não havia pacientes internados nessas 
condições. Os pacientes ainda a�rmaram que a clínica 
impedia o contato direto deles com os familiares e co-
brava, inclusive, taxas de R$35 para que fossem vaci-
nados contra a Covid-19. Medicamentos de uso restri-
to foram encontrados dentro da porta do carro de um 
dos pacientes. Posteriormente, o MP foi informado 
de que manter a medicação guardada no carro era 
procedimento orientado pela própria instituição. Aos 
pacientes com transtorno mental, foi pedido apoio da 

prefeitura e do Comad (Conselho Municipal Antidro-
gas) para que sejam provisoriamente abrigados. Já os 
internados há mais de 90 dias foram liberados, con-
forme estabelecido por lei, para retornarem às suas 
casas. O ator Sérgio Hondjako¶, que interpretou o per-
sonagem Cabeção na série “Malhação” na Rede Globo, 
em primeiro momento desmentiu a imprensa sobre sua 
internação na clínica, mas posteriormente admitiu estar 
entre os pacientes da instituição que foi interditada.

PF APREENDE DÓLARES EM 
ESPÉCIE DURANTE OPERAÇÃO 
VALE NOVO EM SÃO JOSÉ

Matheus Correia

Da Redação

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontra-
do no dia 5 de agosto pela PM (Polícia Militar) num 
terreno do bairro Bela Vista, em Ubatuba. O corpo 
estava dentro de um saco plástico e foi enterrado 
no jardim de uma casa. A perícia constatou que a 
criança era do sexo feminino e prematura, media 30 
cm de comprimento e ainda tinha placenta e cordão 
umbilical. A irmã da mãe do bebê acionou a PM de-
pois de que desconfiou que a suspeita havia enter-
rado a filha. Ela foi levada à Delegacia de Polícia para 
prestar depoimento.

UBATUBA: CORPO DE 
BEBÊ É ENCONTRADO 
EM TERRENO
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A ADC EMBRAER completa
51 anos. Neste caderno especial, 
um pouco desta trajetória onde 
todos que por ela passaram 
deixaram sua contribuição e 
construíram sua história.

51 ANOS DE
MUITAS HISTÓRIAS
E CONQUISTAS

A EVOLUÇÃO DA ADC EMBRAER 
NAS CINCO DÉCADAS DE
SUA EXISTÊNCIA

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
VOLTADAS À CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COMPLETAM 
36 ANOS DE SUCESSO

DICAS DE ARTE, CULTURA 
E ENTRETENIMENTO PARA 
VOCÊ E SUA FAMÍLIA

CHARLES CUSTÓDIO
PARABENIZA A TODOS OS 
ASSOCIADOS E COLABORADORES 
DA ADC EMBRAER

NOSSA
HISTÓRIA

ESCOLINHAS

CULTURA
A BORDO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 4 - AGOSTO 2021

DC

ADC EMBRAER51 anos
PARABÉNS, 



COM A 
PALAVRA,

MEON ADC EMBRAER

O PRESIDENTE
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Completamos este mês 51 anos 
de história. Parabéns à Associação 
Desportiva Classista Embraer, que 
Deus nos abençoe, nos dê força e 
sabedoria para planejar os próximos 
51 anos, valorizando nossas tradi-
ções, e sempre oferecendo aos as-
sociados qualidade de vida, através 
do esporte, cultura e entretenimen-
to. Agradeço de modo especial aos 
ex-presidentes e respectivas dire-
torias, assim como todos os sócios 
que certamente contribuíram de for-
ma �ndamental para a construção 
de uma associação sólida e respei-
tada. Hoje olhamos para o passado 
orgulhosos do que construímos, e 
juntos e con�antes trabalharemos 
para criar um excelente �turo.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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UNIDADES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

OZIRES SILVA - F91 E F104
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
Parque Martins Cererê

EGM
Rod. Pres. Dutra, s/n - Distrito
Eugênio de Melo, Res. Galo Branco

EDE
Rua Itabaiana, 40 - Jardim Petrópolis

POLIESPORTIVO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100
Parque Martins Cererê

CLUBE DE CAMPO
Rodovia dos Tamaios, Km 7.5, s/n
Estrada Municipal Padre Luiz Bortolato, 270
Capuava

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
Jeµerson 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

Charles Anderson Custódio
Presidente da ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER está comple-
tando 51 anos neste mês de agosto, 
e tem orgulho, ano após ano, em 
se tornar referência em clube na 
RMVale. Seja por meio dos seus ti-
mes competitivos e campeões em 
diversas modalidades, estrutura 
de ponta e lazer oferecido aos seus 
associados e familiares através do 
seu clube de campo. Os associados 

e visitantes que atualmente aprovei-
tam toda a estrutura, que conta com 
ginásio poliesportivo, parques, área 
verde, salões, academia, e diversas 
quadras, pode não se lembrar que 
em cinco décadas, tudo teve início 
em um terreno pastoso. Em nosso 
aniversário o presente é entregue ao 
associado e seus familiares todos os 
dias, pois buscamos sempre evoluir 

51 anos de história oferecendo o melhor aos associados e familiares

PARABÉNS ADC EMBRAER
e melhorar nossa infraestrutura e 
disponibilizar o conforto merecido. 
Olhando para o futuro, a ADC EM-
BRAER aposta na associação ao FE-
NACLUBES (Confederação Nacional 
dos Clubes), na missão de represen-
tar a cidade em competições estadu-
ais, elevar o nível das suas equipes 
esportivas em todas as modalidades 
e formar novos atletas.
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A EVOLUÇÃO DA ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER foi fundada no dia 
19 de agosto de 1970, por um grupo 
de funcionários da Embraer que acre-
ditava que os seus companheiros de 
trabalho e familiares mereciam uma 
associação que integrasse esporte, 
cultura e lazer. Nesses 51 anos, a evo-
lução ofertada aos associados e o do-
mínio nas competições esportivas se 
tornaram a marca da instituição.

Viaje pelos
51 anos de história, 
passando por cada 
década de nossa 
existência

Logo em seu primeiro ano, o Grêmio 
Sócio Esportivo Embraer como era 
chamado, contava com 200 sócios, 
suas mensalidades eram revertidas 
para a realização de torneios internos, 
visando preparar o time para os jogos 
municipais. O período foi marcado 
pela compra e construção do clube de 
campo, e em 1975 já contava com sua 
marca registrada, os pedalinhos no 
lago. Em 1977 ocorreu a mudança de 
nome para ADC EMBRAER.

ANOS 70
ANOS 80

A segunda década na história da 
ADC EMBRAER foi focada na expan-
são da estrutura do clube de campo, 
que se tornava um dos principais de 
São José dos Campos, tudo isso após a 
construção de novos espaços sociais, 
quiosques e o aumento da área verde, 
oferecendo aos associados muito lazer.

PedalinhoConstrução Clube de campo

Obras de construção do Salão do Lago

Primeira eleição da associação em 1970
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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

ADC EMBRAER 51 ANOS

Nos anos 90 o esporte municipal 
começava a se tornar pequeno frente 
à qualidade dos times da ADC EM-
BRAER. Após ganhar os jogos Indus-
triais em 1993, o time de basquete da 
ADCE foi disputar o Paulista da mo-
dalidade, onde terminou em sexto lu-
gar, mostrando que no esporte sem-
pre podemos alçar voos mais altos.

ANOS 90

Nesta década diversas melhorias 
em sua estrutura de quadras, quios-
ques e salões foram realizadas. Com 
as ações os associados passaram a 
ter mais conforto para curtir cada 
momento com sua família. Além 
disso, as parcerias com CBClubes e 
Fenaclubes, propiciam que as escoli-
nhas da ADC EMBRAER se equipara-
rem às de grandes clubes nacionais 
na formação de atletas.

Escrevendo seu nome no esporte 
municipal com cada vez mais força, 
a ADC EMBRAER passou a ter um dos 
principais ginásios poliesportivos de 
São José dos Campos em 2002, estru-
tura essa que é aproveitada na for-
mação de novos atletas. Além desta 
construção, o centro poliesportivo foi 
ampliado com um salão para a prática 
de modalidades como artes marciais, 
danças de salão e outras atividades.

ANOS 2000 DESDE 2010

Evento de inauguração do ginásio Poliesportivo em 2002

Piscina do clube de Campo da ADC Embraer
Time de Vôlei da ADC Embraer em ação 

Time de Futsal da ADC Embraer

Time da ADC Embraer recebendo a 
premiação após ser campeão em torneio 

municipal

Time de basquete da ADC Embraer no início dos anos 2000 
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FELIZ ANIVERSÁRIO, ADC EMBRAER

Parabéns ADC EMBRAER pelos 51 anos! 
Nós, como esportistas, vemos clubes como 

a ADC com fundamental importância 
em nossa sociedade pela excelência 

em proporcionar o esporte para tantas 
pessoas! Viva a ADC Embraer!”

Diogo Yabe e Fabíola Molina

A AESJ presta sua homenagem à tão 
respeitosa entidade ADC EMBRAER, que 
durante toda sua caminhada de 51 anos, 

engrandeceu nossa cidade e se firmou 
como parte eterna dela.”

Fred Guratti
Presidente AESJ

Parabéns à Associação Desportiva 
Classista Embraer pelos 51 anos de 

conquistas e trabalho pelo bem comum, 
oferecendo aos associados o melhor do 

esporte, da cultura e do entretenimento.”
Paulo Movizzo

Presidente do Sindicato dos
Clubes e Presidente do Paulistano



MEON ADC EMBRAER
FELIZ ANIVERSÁRIO, ADC EMBRAER

15 São José dos Campos, 16 de agosto de 2021

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

Parabéns à ADC EMBRAER pelos 51 anos 
de história. Como esportista pro�ssional �co 

feliz em ter em São José dos Campos um lugar 
maravilhoso e com grande ênfase no esporte.”

Dedé Stefanelli
Ex-jogador e atualmente diretor

do São José Basketball

Parabéns, ADC EMBRAER pelos seus 51 
anos! Muitas felicidades, e que venham mais 

50, 51 e quantos parabéns mais tiverem que vir. 
Contem comigo sempre, um abraço!”

Marcelo Negrão
Ex-jogador de Vôlei

PARABÉNS à ADC EMBRAER pelos 
seus gloriosos 51 anos! Fazer parte desta 
história é um orgulho e alegria para nós 

da TEATROGT. FELICIDADES!!!” 
Teatro GT
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Em julho deste ano celebramos 20 anos de atendimento à 
Embraer, uma parceria que tem sido fundamental para a história 
da Uniodonto de São José dos Campos. Mais recentemente, 
passamos a atender também a ADC EMBRAER, uma entidade 
que, ao longo de mais de cinco décadas, tem promovido com 
grande competência o esporte, a cultura e o lazer em nossa 
cidade, envolvendo e acolhendo não só os associados e seus 
familiares, como também outros segmentos da comunidade, por 
meio de iniciativas de cooperação e parceria. Parabéns pelos 51 
anos de muito trabalho, dedicação e sucesso!”
Dr. Sergio Brito,
presidente da Uniodonto de
São José dos Campos

A ADCCTA parabeniza a ADC 
EMBRAER pelos 51 anos de existência, 
através dos quais e por meio de 
uma história de sucesso e honradez 
demonstra sua magnitude, servindo 
sempre como exemplo pra quem a 
vê. Felicidade e prosperidade é o que 
deseja toda a diretoria da ADCCTA em 
nome de seus associados.”
Salatiel Alves Ferreira Júnior
Presidente ADCCTA

Todos sabemos da 
importância do esporte 
e cultura para a nossa 

sociedade. Quero parabenizar 
a ADC EMBRAER pelo 

excelente trabalho que 
realiza, sempre pensando 

em entregar o melhor para o 
associado. Parabéns pelos

51 anos de excelência! 
Carlos Roberto Toaldo 
Campeão Mundial de Vôlei

anos de muito trabalho, dedicação e sucesso!”
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Quero desejar parabéns 
e felicidades aos 51 anos 
da ADC EMBRAER! Que 
está voando, arrasando, 
fazendo tudo no esporte

e lazer! Abraço!
Ricardo Feghali

Roupa Nova

Parabéns ADC EMBRAER, que 
seu futuro seja tão brilhante 

quanto é sua existência.”
Darcio Ramos

Sócio Vitalício

Parabéns ADC Embraer! Tenho o 
orgulho de conhecer a vocação e 
desejo de vocês incluírem todos 

os colaboradores e família! 
Parabéns pelos 51 anos servindo 

pessoas e a saúde destas.”
Marcelo Pires

CEO & Fundador na
Consolidar Diversidade

Orgulho e satisfação em fazer 
parte desta história de 50 + 1, 
na presidência do Conselho 

Deliberativo, na inauguração do 
Ginásio Poliesportivo em 18 de 

abril de 2002.”
Adão Alves Brandão

Presidente da APVE



MEON ADC EMBRAER
ESCOLINHAS

18 MEON ADC EMBRAER

Uma das principais missões da ADC 
EMBRAER desde os anos 80 é formar 
bons valores por meio do esporte. Pen-
sando nisso, investe para trazer cada 
vez mais modalidades para os seus 
associados e familiares. A primeira 
modalidade ofertada por uma escoli-
nha da ADC EMBRAER foi o futebol de 
campo, que teve início em 1984, com 
atletas entre 7 e 17 anos. O projeto se 
utilizava da prática esportiva para au-
xiliar no desenvolvimento dos jovens, 
desde a parte educativa até a socia-
lização com outras pessoas. Renata 
Cristina Souza, 47 anos, é coordena-
dora de esportes e tem como principal 
foco ajudar a transformar pessoas por 
meio da disciplina que o esporte exi-

ESCOLINHAS DA ADC EMBRAER COMPLETAM

CONHEÇA A HISTÓRIA DO PROJETO
PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
QUE COMEÇOU COM UMA MODALIDADE
E FOI GANHANDO NOVOS ESPORTES

ge: “A criança na escolinha, adquire 
pontualidade, na hora de executar 
uma atividade na quadra faz seu me-
lhor e leva essa dedicação para suas 
atividades em casa. O compromisso 
escolar e o respeito um com o outro 
melhoram signi�cativamente.”, a�r-
ma. Com todo crescimento estrutural 
que a ADC EMBRAER vem passando 
desde sua criação, espaços foram sur-
gindo para que novas modalidades 
ganhassem visibilidade. Atualmente 
são oito, que atendem a todos os gos-
tos e idades, entre elas: futebol socie-
ty, vôlei, basquete, futsal, esgrima, 
tênis, judô e ballet. Os interessados 
podem fazer a matrícula diretamente 
pelo site: www.adcembraer.com.br

36 ANOS
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LIVRO

CINEMA
Space Jam: Um Novo Legado 
(Space Jam: A New Legacy, 2021, EUA)
Sequência do clássico dos anos 90 “Space Jam - O Jogo do Século”, 
em que a turma dos Looney Tunes, liderada por Pernalonga vai 
atrás do astro dos esportes Michael Jordan para deter uma ameaça 
alienígena. Desta vez, o escolhido é LeBron James. Quando LeBron 
e seu filho Dom são aprisionados em um espaço digital por uma 
I.A. trapaceira, o jogador precisa trazê-los de volta para casa em 
segurança levando o Pernalonga, a Lola Bunny e uma equipe 
indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória contra os campeões 
digitais da I.A. na quadra. 

STAND UP COMEDY
TÁ EMBAÇADO
Com Fábio Rabin

Acesse o QR 
Code e faça um 
passeio virtual

20 e 27 de agosto 
Fábio Rabin, que venceu o prêmio Risadaria na categoria melhor show de 
comédia stand up em 2018, com “Tá Viajando”, estreia agora “Tá Embaçado”, o 
4.º solo de sua carreira. O nome do espetáculo reflete o momento da vida de um 
homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, enfrentando 
dificuldades diversas como a TPM de sua esposa e sua própria falta de 
sensibilidade dentro de seu casamento. A política, parte intrínseca de seus bem 
humorados comentários, se faz presente com textos hilários sobre atualidades 
do país e do mundo. Rabin, tenta ao máximo conseguir risos frente a todas as 
amarras que nos cercam neste tempo de pandemia e de pandemônio.   
• Teatro Colinas, às 19 horas • Ingresso: R$ 60 / R$ 30
• Duração: 60 minutos • Classificação: 14 anos

Altos Voos e Quedas Livres
• Julian Barnes (Autor)

• Léa Viveiros de Castro (Tradutor)
• Editora Rocco

Aproximando experiências comuns do coronel 
inglês Fred Burnaby, dos franceses, Sarah 

Bernhardt, atriz e Félix Nadar, fotógrafo, os 
três viveram uma aventura audaciosa, em 

diferentes anos do século 19: ver o mundo a 
bordo de um balão, o autor constrói um livro 

interessante e que se aprofunda em questões 
existenciais. Cada uma a seu modo, as histórias 

dos personagens ilustram como a aventura de 
se lançar aos céus, tão pioneira naquela época, 

viria a transformar as perspectivas da cultura 
e da arte. O livro foi considerado pela crítica 

internacional como a obra mais comovente de 
Barnes, autor finamente irônico com grandes 

sucessos editoriais no currículo como “O Ruído 
do Tempo”, “Pulso” e “O Papagaio de Flaubert”.

National Air and Space Museum
Washington – DC

O Museu Aeroespacial de Washington oferece aos 
frequentadores uma incrível viagem virtual. Com o maior acervo 

de aeronaves e naves espaciais do mundo, leva a loucura os 
entusiastas com enormes salões decorados do chão ao teto. 

Entre os modelos disponíveis estão desde o dos irmãos Wright 
ao Módulo Lunar LM-2. Há também foguetes, sondas, câmeras 
que registraram imagens do espaço, satélites, meteoritos e até 

um pedaço da rocha lunar que pode ser tocado pelos visitantes. 
Está disponível em português. 

MUSEU
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EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Da redação
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Uma das modalidades de crédito 
mais procuradas atualmente no 
mercado é o empréstimo consignado. 
Aposentados, pensionistas 
e funcionários públicos têm 
acesso a este tipo de operação. 
Ele é descontado diretamente 
no contracheque, holerite ou 
benefício do INSS.  As parcelas são 
descontadas diretamente do salário 
ou da aposentadoria. Na prática, 
signi�ca que uma parte da renda 
�ca comprometida antes mesmo 
de o dinheiro chegar na conta 
do consumidor. Essa garantia de 
pagamento faz reduzir os juros, que 
acabam sendo bem menores que 
os de um empréstimo pessoal, por 

exemplo. Para o economista Edson 
Perez, se não for bem pensado, isso 
pode di�cultar o planejamento e 
aumentar os gastos com o pagamento 
de juros, podendo até mesmo levar ao 
superendividamento. “O empréstimo 
consignado é uma excelente opção 
no que tange as taxas de juros 
disponíveis no mercado, mas assim 
como qualquer endividamento 
tem que ser pensado e utilizado 
para reduzir despesas em outros 
empréstimos, por exemplo.”, a�rma. 
O crédito consignado é uma das linhas 
mais baratas do mercado. Por isso é 
uma mão na roda em várias situações. 
Quem trabalha com carteira assinada, 
é aposentado, pensionista do INSS ou 

Modalidade é bastante procurada por ter juros menores que os empréstimos pessoais

AUMENTA DURANTE A PANDEMIA

funcionário público pode acessar o 
empréstimo com facilidade. Em São 
José dos Campos, a Cred Azul, é uma 
das instituições credenciadas para 
esta e outras modalidades de crédito. 
Na análise de Sérgio Luiz, CEO da 
empresa, com taxas inferiores às das 
demais linhas de crédito do mercado, 
o consignado pode ser útil em uma 
situação emergencial. “O crédito 
consignado é um importante aliado 
para resolver problemas do cotidiano, 
como uma despesa de saúde, compra 
de medicamentos, consertos em geral, 
seja em casa ou com um automóvel, 
por exemplo. O ideal é que todas as 
suas dívidas não superem 20% do que 
você ganha.”, a�rmou. 

Prazos mais longos
As instituições �nanceiras costumam 

oferecer prazos de pagamentos mais 
longos no empréstimo consignado. Em 
alguns casos, os bancos oferecem até 
84 meses para pagar.

Mais informações
Cred Azul • (12) 99719-1615
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Começou no dia 06 de agosto e vai 
até o próximo dia 31 a 26° edição do 
consagrado Festival do Camarão de 
Ilhabela. Completamente adaptado 
para atendimento às normas sanitá-
rias devido à pandemia causada pela 
Covid-19, a gestão do prefeito Toninho 
Colucci (PL) tomou todas as medidas 
para garantir que os turistas se sur-
preendam com a atual estrutura do ar-
quipélago, formatado para o conceito 
“Anywhere O¶ce” e com as diversas 
opções de pratos, nos restaurantes 
participantes. “Depois de um mês de 
julho agitado pela Semana de Inter-
nacional de Vela, tenho certeza que o 
mês de agosto terá outro sucesso de 
público. Ilhabela foi a única cidade do 
Litoral Norte com saldo positivo na ge-

ração de empregos em 2021. O turismo 
é o motor da nossa economia, apoiar 
e promover o 26º Festival do Camarão 
signi�ca gerar empregos e renda para 
nossa população.”, a�rmou Colucci. 
O evento integra o calendário oficial 
da cidade e atrai todos os anos mi-
lhares de pessoas, que movimentam 
a chamada baixa temporada da mais 
aconchegante ilha do Litoral Norte 
paulista. Entre as novidades, este 
ano, o evento contará ainda com um 
ponto “instagramável” (espaço para 
fotos), com a temática da atração, na 
Vila, no Centro Histórico. O Festival 
do Camarão de Ilhabela é uma reali-
zação da Associação Comercial e Em-
presarial da cidade com o apoio da 
Prefeitura Municipal. 

Da Redação

DE ILHABELA

CAPITANO
Av. Pedro P. de Moraes, 703

Saco da Capela - (12).99770-9581
@restaurantecapitanoilhabela

- Centro Histórico -

ILHA  DECK
R. Dona Isa, 25

Itaguassu - (12) 3896-1489
www.ilhadeck.com.br

- Região Central - 

MALFATTI AL GAMBERI CAMARÃO SALUT

Meon Jornal apresenta dez saborosas variações
gastronômicas oferecidas pelos diversos restaurantes 
participantes do 26º Festival do Camarão de Ilhabela.
Para os fãs de uma boa comida!

O MAIOR FESTIVAL GASTRONÔMICO 
DO LITORAL NORTE CHEGA PARA 
DAR ÁGUA NA BOCA

26º FESTIVAL DO CAMARÃO

22 MEON JORNAL



GÁVEA
Av. Brasil, 1140

Piúva - (12) 3894-9415
instagram: restaurantegavea

- Sul de Ilhabela -

ANCORADOURO EVENTOS 
Rua Luiz Barreto Barbosa, 359, Vila 

- (12)99145-6409
https://tvancoradouro.com/

- Centro Histórico -

JOÃOZINHO
Av. Riachuelo 5991

Praia Grande- (12) 3894 1705
facebook • joaozinhoilhabela

- Sul de Ilhabela -

POINT DO ACARAJÉ
Rua dos Carijós 580

Barra Velha
(12) 99141 5494

- Região Central - 

KALANGO
Av. Princesa Isabel, 809 - loja 01 

Perequê - (12) 3896-6220
Instagram: Kalangorestaurante

- Região Central -

QUIOSQUE DO MIRO
Av. Leonardo Reale,3.395 quios-

que 2 - Pedra do Sino
(12) 98180-3462

facebook•Quiosque do Miro

“NOVA IORQU“I””
Av. Gov. Mário Covas Jr. 18.322

Frades - (12) 3894 1833
www.novaiorqui.com.br

- Sul de Ilhabela -

VIANA
Av. Leonardo Reale 2301

Praia do Viana - (12) 99101 5473
www.viana.com.br

- Norte de Ilhabela -

COQUETEL DE CAMARÃO

BISQUE DE CREVETES

CAMARÃO AO CATUPIRY

ACARAJÉ

BOBÓ DE CAMARÃO

CAMARÃO HAWAI

RISOTO DE CAMARÃO

CAMARÃO BRASILEIRO
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Um mês após o término da teleno-
vela “Salve-se Quem Puder”, mais um 
grande sucesso em sua carreira, onde 
interpretou a querida “Ermê”, a atriz 
Grace Gianoukas volta aos palcos da 
RMVale com o espetáculo “O L Perdi-
do”, dirigido por Roberto Camargo e 
em cena com a colega Agnes Zuliani, 
ambos os atores da primeira configu-
ração do “Terça Insana” que há duas 
décadas leva milhares de pessoas ao 
teatro. Aos 57 anos, gaúcha de Rio 
Grande, Grace também retornou à di-
reção de espetáculos, com a peça “Só 

DIRIGIDO POR ROBERTO CAMARGO E COM PARTICIPAÇÃO DE 
AGNES ZULIANI, ESPETÁCULO ESTREIA NO TEATRO COLINAS.

por Deus – A Comédia”, que estreou 
no último dia 06 de agosto no Teatro 
Colinas. Para a atriz, o teatro é a arte 
mais efêmera, no sentido de permi-
tir ao espectador uma vivência úni-
ca. “No teatro nada é igual, assistiu, 
nunca mais, mesmo se a encenação 
for refeita não será a mesma.”, disse 
ao editor-chefe do Meon Jornal, que a 
trouxe em 2019 para um workshop de 
teatro em Caçapava e para participar 
de uma importante campanha social 
para “AMAIS – Associação Melhores 
Amigos dos Animais”. Grace contou 

também que o “Terça Insana”, proje-
to pelo qual tem o maior carinho, foi 
um dos primeiros antes da pandemia 
a ter experiências no universo virtu-
al. Há 15 anos, a estreia da tempora-
da do grupo em 2006 foi transmitida 
pelo portal Uol, “Deu pane na inter-
net”. “Foi um grande sucesso, até 
porque tínhamos lançado um DVD 
no ano anterior e o grupo estava bas-
tante popular fora de São Paulo”. O 
portal também gostou do retorno dos 
internautas e os convidou para um 
programa fixo na rede. “Acho que a 

GRACE GIANOUKAS

internet permite muitos avanços para 
arte, mas nada substitui o presencial, 
as palmas, a interação com a plateia. 
Essa energia nos move.”, afirma Gra-
ce. O canal “Terça Insana – Grace 
Gianoukas”, no Youtube já possui 
quase 35 mil inscritos e cerca de 3 mi-
lhões e meio de visualizações. Agnes 
Zuliani, atriz formada em Interpreta-
ção Teatral em Nova York e historia-
dora pela Universidade de São Paulo 
(USP), reforça a necessidade de fazer 
rir e ao mesmo tempo refletir com 
os textos encenados. “Nós fazemos 

VOLTA AOS PALCOS COM “O L PERDIDO”
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humor com inteligência. Queremos 
que todos relaxem e deem muita ri-
sada, mas também que saiam com 
a reflexão ‘nossa, nunca tinha pen-
sado nisso’. Nosso trabalho também 
converge para abrimos o olhar das 
pessoas para a sociedade.”, disse.  O 
espetáculo “O L Perdido” será ence-
nado no Teatro Colinas com todas as 
regras sanitárias em exercício para o 
combate a proliferação das infecções 
causadas pela Covid-19. 

Dia 21 de agosto, sábado,
às 21h no Teatro Colinas

O L Perdido

Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas - São José dos Campos – SP
• Direção: Roberto Camargo • Elenco: Grace Gianoukas e Agnes Zuliani 
• Duração: 60 Minutos • 12 anos • Ingresso: R$ 90,00 / R$ 45,00



O ídolo do São José EC, 
professor do Colégio Inspire e 
vereador, Renato Santiago, 
curte o domingo na companhia 
de seus filhos. Tem batido um 

“bolão” no parlamento municipal.

MEOW //

P
LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

O advogado Rodrigo Cabrera 
Gonzales, presidente da Academia 
Joseense de Letras, tem usado de 

todos os expedientes possíveis 
para promover a literatura neste 
tempo cinza escuro. A instituição 
participará em setembro da Flim 
- Festa Literomusical do Parque 

Vicentina Aranha.

In vino veritas

Golaço

Sorriso largo
Magda Martins, gerente de marketing do 

CenterVale Shopping comemora o sucesso 
da promoção especial para o Dia dos Pais. 
Com ênfase nos encorpados sabores do 

café Nespresso a campanha levou “papais” 
a comprarem presentes para si próprios.

O estudante Pietro mostra toda 
sua força e carinho levantando 
seu pai, um dos atores mais 

versáteis da atualidade, Rainer 
Cadete. Em tempo, o astro está 

prestes a invadir as telinhas
com “Verdades Secretas 2”,

de Walcyr Carrasco.

O deputado federal Eduardo Cury 
(PSDB) foi o único parlamentar 

com representação na RMVale a 
votar contra o aumento do Fundo 

Especial de Financiamento de 
Campanha, o conhecido “fundão”. 
Cury também votou contra a PEC 

do voto impresso.

Contra o fundão
e o voto impresso

On the air
A querida Vanessa Vantine, que foi 
desligada da afiliada da Rede Globo 
em São José, deixando saudade nos 

espectadores, estará de volta em 
uma nova plataforma: a 012 News. 
Sucesso e boas notícias sempre.

A belíssima Agda Queiroz apresenta 
a segunda edição da Mostra Nexus 

com decoração de ambientes 
projetada por arquitetos e designers 

de interiores da RMVale. O tema 
desta edição é Atmosfera.

Atmosfera
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Ilhabela 
Masterchef

26 MEON JORNAL

80 anos de Ney Matogrosso

O sempre elegante Fernando 
Salerno, diretor presidente do 

jornal OVale, apresenta novo layout 
do portal de notícias, além de ser 

personagem de um documentário do 
Google sobre jornalismo. Vida longa 

aos veículos de imprensa!

Novo tempo

A APRESENTADORA 
ANDRESSA LOPEZ, DO 

PROGRAMA “OS DONOS DA 
BOLA” NA TV BAND VALE, E 

SEU COMPANHEIRO MARCELO 
SELEGHIN COMEMORAM 

TRÊS MESES DE GESTAÇÃO. 
PARABÉNS E MUITA SAÚDE 

PARA OS TRÊS.

O mais adorável arquipélago paulista, 
Ilhabela, recebeu a visita de quem leva 
gastronomia a milhões de brasileiros 
por meio da tv aberta. Integrantes do 

programa “Masterchef”, Helena Rizzo, 
Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça 

e Érick Jacquin, se renderam aos 
encantos da cidade.

Pais & Filhos

Grávidos

Não poderia deixar de celebrar as oito décadas de 
um dos artistas mais talentosos da música popular 

brasileira. De alma livre e amante dos prazeres que 
a vida oferece, Ney Matogrosso é a personificação 

da quebra de rótulos e paradigmas. Amo, de paixão, 
com todo vigor e entusiasmo. Nossa coluna “Secos 

e Molhados” traz sua inspiração. Para registrar e 
celebrar o momento, publico uma ilustração de 

nosso editor, em homenagem ao artista baseada
na foto icônica de Madalena Schwartz
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Bom dia para quem abriu o jornal no café da manhã e olá para 
todos os que estão lendo nesse momento, com a energia trazida 
pelo Sol, haverá evolução em seu relacionamento afetivo, seja 
aqui ou em qualquer lugar. Você também será estimulado a 
novos empreendimentos e negócios, e não é papinho de vende-
dor de pirâmide, foque na sua carreira, chegou a hora. Se fosse 
você daria mais atenção a sua intuição. Agora na cozinha de 
casa, com a família, tome cuidado com briguinhas e desenten-
dimentos. No quesito ‘dindin’, aproveite a semana para estudar 
um pouco mais sobre investimentos. Agindo nesta direção pode 
maximizar e o mais importante, preservar o que conquistou. 
Semana fluída para os setores de alimentação, medicamentos e 
educação. Tempo propício para retomar a prática de atividades 
físicas. Número da sorte: 16. Cor: azul

Que delícia, os leoninos estão propensos a quebrarem rotina 
com uma viagem a dois, ou se aproximarem de alguém especial 
que anda distante com gestos carinhosos e palavras motivado-
ras nesta abençoada quinzena. Espalhe energias positivas nas 
redes sociais, escreva! Não fique apenas postando artes feitas, 
e nas relações próximas se faça presente. Clima romântico e 
divertido intensificará as emoções no amor. Mesmo que o futuro 
pareça confuso, você não perderá o humor e a fé. Paciência 
curta com gente pequena, não é? Segura a onda que o “funk 
proibidão” está proibido na aglomeração, mas na melodia 
continua quente. No trabalho, não é hora de pedir aumento, mas 
pode mostrar sua importância para a chefia, morô? Número da 
sorte: 9. Cor: verde

Como grita desafinadamente aquela socialite “Hellooo”. Quem 
chegou até aqui, lendo o horóscopo dos outros, viu que não tá mole 
para ninguém. É aquele período que os astros chacoalham, então 
já sabe: inovar, mudar e se reinventar. É chegada a hora de você 
se desafiar, miga. Prepare-se, decidirá se o Universo lhe ensinará 
pelo amor ou pela dor, não estou sendo dura, mas enfática, juro 
sem dedinho cruzado. No trabalho, Linkedin no radar de alguém 
que estava esperando. Não supervalorize seu passe. No rala e rola, 
chance para uma segunda chance, ou melhor um novo “test drive”. 
Depois me conta tá bom, amor!

Ao menos se você não for um Elon Musk ou Mark Zuckenberg não 
existe azul que não possa ficar vermelho no banco se você continuar 
gastando de forma desordenada. Impressionante como você perdeu 
a mão para segurar seu rico dinheirinho. Hora de cair na real e 
recalcular suas práticas.  No amor, o Sol rege, e você ficará como a 
música da Pabllo, um monte de ‘amor de que’, pensou que iria falar 
‘piranha também ama’?, estou ficando repetitiva, já fiz essa brincadei-
rinha antes. Marte apronta nas relações de amizade, tenha ciência, 
não deixe ser ‘possuído’. Chegou o tempo de tentar novamente se 
recolocar no mercado de trabalho. Havia uma dúvida aqui se seria na 
primeira ou segunda quinzena, mas é agora. Go! 

Bonitona, bonitão Marte segue o baile no lado oposto do seu 
Horóscopo e manda muitas energias para seus relacionamentos 
e compromissos. O Sol está no comando do astral nesta semana, 
brilhando inclusive em sua Casa da Família. Com Netuno e a Lua 
Nova, promoverá um bailão de pisadinha, animando o convívio 
com os parentes e elevando seu pique para cuidar dos assuntos 
domésticos. A partir de amanhã será a vez do planeta do dinheiro, 
do amor e da beleza se alinhar com Netuno e enviar bons fluidos 
para a sua vida. Se quiser uma consulta tetê-a-tetê comigo, estou 
afastada do vigésimo andar, mas respondo seus e-mail. Com a 
carteira cheia e a estima batendo no teto, vai arrasar. Valorize os 
momentos de intimidade. Número da sorte: 32. Cor: laranja

Tempo de amor ao quadrado, bbs? Amplie sua rede de contatos, é 
seu melhor momento, desde fevereiro, para isso, pois, mesmo que 
não colha resultados imediatos por isso. É tempo de abrir novas 
portas, que estarão disponíveis em um futuro bem próximo. Se 
acredita em coincidências, elas vão aumentar, esta semana. Ao 
ponto de você se surpreender e parecer que está em uma comédia 
romântica. Costumo dizer que nada é por acaso. Vocês estão em 
um momento propício a acertos, muitas novidades sopradas 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! Número da sorte, 10. Estava esquecendo, aquela pendência 
jurídica terá um desfecho positivo por esses dias. Fique ligada!

Tudo bem, a primeira quinzena foi puxada, não é? Nada melhor do que 
relaxar, ceder à preguiça, ainda mais com esse friozinho e descontrair. 
Os sonhos estarão em destaque. Lembrem-se, é no sonho que tudo 
começa e segundo um amigo querido, primeiro a gente sonha para 
depois amar. Aproveite para fazer as pazes com o passado, equilibrar 
as energias e curtir momentos mágicos no amor. Um presente signifi-
cativo despertará sentimentos que estavam adormecidos. Também é 
tempo de repensar valores. Em breve, você alcançará maior estabilida-
de financeira, e estarei aqui, se quiser fazer um agradinho, Sksksksk. 
Número da sorte: 22 e aproveite a determinação para fazer algo que 
está com vontade, mas continua reprimindo.  

Semana de multiplicação financeira. Compra, venda, ofertas 
de trabalho, encomendas e divulgação de seus serviços. 
Aproveite a luz que se acende e utilize estratégias para que 
ela permaneça fluorescente. Outro signo que tem que fugir de 
conflitos familiares nesta quinzena. No amor, carência afetiva, 
justifica-se pela mudança climática, o friozinho fica piscando 
cobertor de orelha e de energia. Olhe ao redor do ambiente 
de trabalho, pode suspirar com o que encontrar. Há também 
um ‘match’ te esperando naquele aplicativo que você acabou 
de baixar no seu celular. Eu sei, vi tudo! Saúde tranquila, evite 
pratos gordurosos nas refeições noturnas. Número da sorte: 23

Como já escrevi umas três vezes, por aqui, este mês será óti-
mo para repensar a coexistência e pensar em como tem agido 
com todos e com vocês. Estarão mais comunicativos, mas tem 
um objetivo, é momento para se dedicar a atividades que te 
fazem feliz, principalmente se for acompanhado com pessoas 
especiais. No trabalho, o Sol, está nesta casa, e ao somar-se 
com Mercúrio e Vênus agita um pouco o cotidiano profissional. 
Busque manter o foco e desenvolva as atividades onde se sai 
melhor. Aja sempre com honestidade e mantenha sua verdade. 
No amor, tempo de conexão com o companheiro, ou peguete, 
sim, estou moderninha esta semana. Você vai ver que tenho 
razão. Número da sorte: 2. Cor: vermelha

Mês inteiro positivo, acredita?. Pois é, pois é, pois é. Você 
terá mais foco, clareza e perseverança para apresentar-se 
ao mercado. Júpiter e Netuno vão depositar na sua conta do 
‘NuBank’ ou da ‘Cora” você manda o PIX. Brincadeirinha, mas 
vão empreender energia para que você não ficar ‘duro’, só da-
quele outro jeito, entendeu?. Seja mais comedido nas palavras 
que escreve nas redes sociais. No amor, Vênus e Mercúrio, 
se incumbirão das paqueras. Vai precisar ter mais paciência, 
ainda não será nesta quinzena que conseguirá desatar aquele 
nó. Parceria com familiares são positivas para geração de 
renda neste momento. Número da sorte 11. Cor: amarelo. 

Então, sei que responsabilidade é uma das suas caracterís-
ticas naturais, okay. Agora vai me desculpar, sou portador de 
uma carta do Universo que diz: mudança de planos, tá queri-
dx! Pois é exatamente isso que está acontecendo. Não resis-
ta, adapte-se e se surpreenderá, no pessoal e profissional. 
Ser responsável não é ter a síndrome de Gabriela, eu nasci 
assim, cresci assim e vou virar pó assim. Não, não e não. 
No love, no rolê com os cuidados que a pandemia impõe, vai 
achar mais que ofertas no shopping, entendeu? E não é só o 
comércio que flexibilizou não, você precisa ser mais maleável. 
Tempo de reflexão com ação integrada. E vamos em frente. 
Número da sorte: 12. Cor: azul

Os caminhos estão abertos e não estou falando da flexibilização do 
“calcinha apertada” como diz meu amiguinho de redação Phytthon. 
Acredite, persista e tenha certeza, alcançará. A partir de hoje ha-
verá mais energia disponível na busca por renda adicional. Reveja 
também seus gastos fixos, não é ruim tentar diminuir a despesa. 
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, 11. Se arriscar na 
MegaSena vai uma senha: 11-13-27-39-41-42

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. Estado da primeira capital do Brasil. (5) 
7. Canal condutor de urina. (6) 
8. Cerca de 90% apresentam durante a gravidez. (6) 
9. Planta utilizada como verdura na cozinha (plural). (6) 
10. Pronome que designa coisa ou pessoa próxima de quem fala. (4) 
11. Colocado na agenda. (8) 
13. Duração do trabalho diário (plural). (8) 
17. Elemento neutro na adição. (4) 
19. Espaço destinado ao cultivo de árvores e flores. (6) 
21. Tipo especial de difusão nos seres vivos. (6) 
22. Sala de estar (em inglês). (6) 
23. O som audível, reproduzido eletronicamente. (5)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (23/04/2021)
Horizontal: 1-hotelaria, 2-art, 8-lascado, 9-urano, 10-nauta, 12-audios, 14-ecoado, 15-uteros, 18-beicos, 20-sesta, 22-verbo, 23-listras, 25-say, 26-ossaturas
Vertical: 1-holandes, 2-tesouro, 3-lua, 4-idosas, 5-aquedutos, 6-alado, 7-teor, 11-audacioso, 13-esparsas, 16-rasurar, 17-asilos, 19-early, 21-uvas, 24-set

Fonte: www.rachacuca.com.br

VERTICAIS
1. Treze (em inglês). (8) 
2. Estado cuja capital é Curitiba. (6) 
3. Tinta feita com substâncias corantes, água, goma e mel. (6) 
4. País onde está localizado Machu Picchu. (4) 
5. Amigo (em inglês). (6) 
6. Apoio, pedestal, suporte (plural). (5) 
12. Destruída ou exterminada em parte. (8) 
14. Fábrica de produtos cerâmicos (6) 
15. Dano, perda (em inglês). (6) 
16. Frase publicitária usada com frequência. (6) 
18. Aquilo que sobra. (5) 
20. Único número primo que é par. (4)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

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

27 São José dos Campos, 16 de agosto de 202127
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5 A 31 DE AGOSTO

+15 SORTEIOS DE R$ 1.000
EM VALE-COMPRAS
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MÊS DOS

JUNTE R$ 250 EM COMPRAS
E CONCORRA A UMA

INTERCEPTOR ORANGE CRUSH 650CC

+15 SORTEIOS DE R$ 1.000


