
ESPECIAL

SÃO JOSÉ DOS PARQUES Com 330 mil metros quadrados e uma natureza exube-
rante, o parque Takeo Kacuta também oferece equipa-
mentos urbanos de esporte, lazer e contemplação. Tudo 
isso se soma às 13 mil mudas de árvores nativas do bio-
ma cerrado, que passam a proteger as nascentes que 
formam o lago do Santa Júlia. O parque será implantado 
em quatro fases. A primeira foi entregue pela prefeitura 
no dia 4 de setembro.

NOVO PARQUE IMPLANTADO NO JARDIM
SANTA JÚLIA TRARÁ MAIS LAZER PARA

TODA A REGIÃO SUDESTE
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AGRICULTURA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Agromentira

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Regularização �ndiária urgente 

Milhões de brasileiros saíram às ruas, apesar 
da pandemia, para demonstrar, acima de tudo, 
o descontentamento com a mais Alta Corte 
de Justiça do país. Não se trata de “apoio” ao 
Presidente. A grande preocupação com esta 
queda de braço entre os poderes é perceber a 
interferência de um sobre o outro, quebrando a 
harmonia. Vimos diversas intervenções do Judi-
ciário em atos inerentes ao Executivo, através 
de decisões monocráticas. Depois de feito, a 
Corte se sente no dever de defender seus pares 
e, Ministros que antes atacaram determinados 
atos considerando-os até aberrações jurídicas, 
sentem-se compelidos a julgar em apoio ao rela-
tor, veementemente criticado pelo Executivo. A 
conclusão é clara, o STF decide de forma equivo-
cada, o Presidente ataca de forma equivocada 
e o resultado é a manutenção da decisão equi-
vocada, confrontando os Poderes da República. 
Ego, poder, autoritarismo e quem perde somos 
nós, empresários, cidadãos, que não suporta-
mos mais viver num país onde não estabilidade. 
Precisamos de paz e jardim, como diria nosso 
editor se estivesse escrevendo uma poesia. Paz 
para que cada um dos agentes possa, em har-
monia com os demais Poderes, estabelecer o 
diálogo. E jardim, para que todos cultivem seus 
ideais para a coletividade e os que germinarem 
e florescerem, apoiados pela maioria, possam 
fruti�car. O diálogo é sempre o melhor caminho 
e a fogueira de vaidades instituída só faz bem ao 
atraso. Que a consciência, aquela que só aceita 
a verdade, possa visitar os Chefes dos Poderes 
e seus integrantes de forma a celebrar não só a 
independência do Brasil, mas a Democracia, que 
por mais tortuosa que seja é o único caminho.

Independência ou toga

OPINIÃO //EDITORIAL.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Editor Chefe: Fabrício Correia
Reportagem: Ana Lígia Dal Bello, Fernanda Niquirillo, Gabriel Campoy,

Giovana Colela, Julia Lopes, Matheus Correia, Samuel Strazzer,
Valtencir Vicente e Victor Barreto

Diagramação/Artes: Adriano Augusto
Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves

Departamento Comercial:  Juliana Ramos e Will Dias
Distribuição: Rodrigo Melo

PARA ANUNCIAR: 12 3204-3333

Tiragem em responsabilidade da administração do
Grupo Meon de Comunicação e auditada por:

  

Diário da Metrópole LTDA
CNPJ 18.859.803/0001-61

Avenida São João, 2.375 - Conj. 2009 a 2013 - Jardim das Colinas  
São José dos Campos - CEP 12242-000 -PABX (12) 3204-3333

Email: redacao@meon.com.br

O Meon Jornal é um produto do Grupo Meon de Comunicação

NILTO TATTO
é deputado 
federal por São 
Paulo, Partido dos 
Trabalhadores

PAULO GANIME 
é deputado federal 
pelo Rio de Janeiro. 
É líder do NOVO na 
Câmara Federal

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.

MEON JORNALMEON JORNAL2

O FATO
E A FOTO

Para ampliar áreas de cultivo e garantir a continuidade das 
isenções, benefícios e políticas públicas sob encomenda, 
ruralistas investem forte na construção de sua imagem 
junto à opinião pública. Além de campanhas publicitárias 
desenvolvidas pelos marketeiros mais caros do País, o seg-
mento se apoia num discurso tão mentiroso quanto pe-
gajoso: de que eles alimentam o mundo. Usando de argu-
mentos falaciosos, o agronegócio expansionista se permite 
destruir florestas; exterminar animais silvestres; envenenar 
o solo, o ar e as águas; dizimar populações tradicionais e 
ainda receber privilégios tributários inimagináveis. Tudo 
isso usando o falso álibi de que provê alimento para o mun-
do; movimenta a economia; gera empregos e conduz o País 
como uma locomotiva. Fosse assim, não teríamos voltado 
ao mapa da fome. Para criar esta falsa narrativa, se apro-
priam dos dados da produção mundial de trigo, soja, milho, 
cevada, arroz e carne bovina, ignorando outros cultivares, 
dos quais efetivamente nos alimentamos. A metodologia 
usada é uma conta de padaria mal feita, porque também 
trata estas commodities como se fossem os únicos alimen-
tos do mundo, desconsiderando o uso que se faz desses 
grãos (boa parte vira ração), ignorando ainda as desigual-
dades de consumo e dados sobre insegurança alimentar. 
Outra propaganda enganosa e criminosa, é sobre o uso 
intensivo de agrotóxicos, responsável pela contaminação 
do meio ambiente e dos alimentos, levando à intoxicação 
e morte de pessoas e animais. Como este modelo agrícola, 
lati¬ndiário de monocultura, depende do uso de venenos, 
passaram a adotar o discurso de que, se não fossem estas 
substâncias, jamais seriam capazes de produzir o su�ciente 
para alimentar a população mundial (como se produzissem 
alimentos!). As alternativas existem, mas não diferem do 
modelo atual de agricultura em um único aspecto: elas pre-
cisam de incentivos do Estado. As diferenças, no entanto, 
são muitas: a agricultura familiar, baseada na produção or-
gânica e livre de agrotóxicos, movimenta a economia local, 
gera emprego e renda, garante alimentos saudáveis e aces-
síveis, preserva o meio ambiente e a vida.

A regularização fundiária é uma questão urgente no 
Brasil. Milhares de agricultores familiares não conse-
guem acessar programas de auxílio nem desenvolver 
suas propriedades por falta de escritura do terreno. 
Mais do que isso, a falta de regulamentação traz 
problemas ainda maiores, como o desmatamento 
desenfreado, a invasão de terras de comunidades 
tradicionais e a falta de punição à grilagem. Muitos 
se mobilizaram contra a Medida Provisória 910/2019, 
que tratava da regularização fundiária das ocupações 
em terras situadas em áreas da União. É fato que, 
como toda proposta que chega ao Congresso Na-
cional, havia pontos questionáveis e que foram me-
lhorados. Entre eles, estavam o Marco Temporal de 
2014, conflitante com a legislação vigente, e a regu-
larização de terrenos de 15 módulos fiscais, grandes 
latifúndios. Com a retirada dessas e outras questões 
críticas, a MP – transformada no Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) – passou a se concentrar em um 
ponto crucial: levar dignidade a pequenos produtores 
em cerca de 600 mil propriedades. Ou seja, não vo-
taríamos a fatídica MP 910, mas um PLV melhorado. 
Quem se posicionou contra a proposta se limitou a 
dizer que esse era o projeto da grilagem. Ora, a ban-
cada do NOVO na Câmara contribuiu para solucionar 
a questão, apresentando sugestão ao texto, acatada 
pelo relator, deputado Zé Silva (Solidariedade-MG). 
Incluímos a criminalização da prática de grilagem 
para todos os que apresentarem declaração falsa 
para obter indevidamente a regularização fundiária. 
Não podemos permitir brechas para a impunidade 
de criminosos.  O intuito da proposta foi justamen-
te beneficiar pequenos produtores e reduzir práticas 
ilegais. Pela emenda, quem apresentasse declaração 
falsa para obter indevidamente regularização fundi-
ária em terras da União, ou do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), estaria sujeito 
à pena de um a cinco anos de prisão e multa. 
Nem criminosos nem grandes latifundiários seriam 

beneficiados.  A bancada do NOVO tem como objeti-
vo a preservação da Amazônia, o respeito aos direi-
tos das comunidades tradicionais e a valorização dos 
pequenos produtores. Estamos abertos ao diálogo, 
visando à construção de um texto adequado, com 
o devido debate técnico sobre um tema importante 
para o desenvolvimento sustentável do País. 

O presidente Jair Bolsonaro 
discursa em Brasília, durante 
as comemorações do Dia da 
Independência. Milhões de 

pessoas se reuniram em todo 
o país para demonstrar apoio 

ao governo.



PARQUE TAKEO KACUTA
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A região sudeste de São José dos 
Campos celebra um novo equipamen-
to de lazer, o Parque Takeo Kacuta, que 
teve a primeira fase de obras entregue 
à população no dia 4 de setembro.  
Com 330 mil metros quadrados e uma 
natureza exuberante, o parque tam-
bém oferece equipamentos urbanos de 
esporte, lazer e contemplação. Foram 
plantadas mais de  13 mil mudas de ár-
vores nativas do bioma cerrado, para 
servirem de proteção as nascentes que 
formam o lago do Santa Júlia. Segundo 
a Prefeitura Municipal, o parque será 
implantado em quatro fases. Com a 
entrega da etapa inicial o espaço visa 
promover a conexão entre a popula-
ção e os atributos naturais do entorno, 
com muito lazer para toda a família.

“Foram urbanizados cerca de 7400 
metros quadrados. Há um mirante de 
140 metros com madeira ecológica, 
além de um playground e uma su-
per novidade, rampa de escalada e 
grandes tobogãs para crianças, que 
fizemos aproveitando a declividade 
do terreno. Também fizemos todo o 
paisagismo, iluminação da área e a 
construção de uma ciclovia.”, afir-
mou o prefeito Felicio Ramuth

REGRAS SANITÁRIAS: Todas as pes-
soas que visitarem o parque devem se-
guir o protocolo sanitário de combate 
ao coronavírus. Adultos e crianças com 
mais de 2 anos devem usar máscaras e 
é necessária a prática de distanciamento 
social entre as famílias usuárias durante 
sua permanência no espaço.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS 
EQUIPAMENTOS: Embora a Prefei-
tura tenha �xado placa com as reco-
mendações para o uso dos tobogãs e 
rampa de escalada, por conta da utili-
zação proibida de água e sabão em pó 
no tobogã, dois incidentes ocorreram 
durante o �m de semana de estreia do 
espaço. A Prefeitura a�rmou que toma-
rá as medidas cabíveis para melhorar 
ainda mais a comunicação do uso e 
manejo adequado dos equipamentos.

PLANO DIRETOR: A proposta para 
implantação do Parque Linear Santa 
Júlia vem ao encontro dos anseios da 
comunidade local que apresentou a 
demanda pelo aumento da oferta de 
áreas verdes e de lazer públicas du-
rante as audiências públicas de cons-
trução do Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Integrado do Município - PPDI 
(Lei Complementar 612/2018).

Da Redação

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS ENTREGA PRIMEIRA FASE DO

Localizado no Jardim Santa Júlia, região sudeste, o 
espaço conta com mais de 13 mil mudas de árvores 
nativas e equipamentos diversos de esporte e lazer
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AMBIENTES

INOVADORES

#BESPHERE#BESPHEREReady to the world!

escolaesfera.com.br

12 3322-1255

A Sphere é um ecossistema de 
aprendizagem. Todas as 
situações e espaços 
arquitetônicos foram pensados 
para promover a exploração do 
conhecimento de modo 
envolvente e dinâmico, desde a 
Educação Infantil até o Ensino Educação Infantil até o Ensino 
Médio, afinal a aprendizagem na 
Sphere se dá em ação.
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#BESPHERE READY TO THE WORLD
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APÓS PERSEGUIÇÃO NA DUTRA, PRF APREENDE
150 KG DE MACONHA EM SÃO JOSÉ
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Foto: Divulgação/Polícia Federal 

Da Redação

Samuel Strazzer

A CNN Brasil rescindiu o contrato com o apresenta-
dor Evaristo Costa, jornalista de São José dos Campos 
que fez carreira na Rede Globo e morando no exterior 
aceitou o convite para integrar a emissora.

Evaristo trabalhava na CNN desde junho de 2019 
e atualmente comandava o programa “CNN Séries 
Originais”. Em nota a emissora justificou o desliga-
mento alegando mudanças em sua grade.

CNN BRASIL DEMITE 
EVARISTO COSTA

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 
mais de 150 kg de maconha na Rodovia Presidente 
Dutra em São José dos Campos na madrugada do 
dia 4 de setembro. Um jovem, de 19 anos, foi detido.

Segundo a PRF, por volta das 3h, policiais deram 
ordem de parada a um carro do modelo Cronos, mas 
o condutor não parou e foi iniciada uma perseguição.

Depois de seis quilômetros de acompanhamento, 
o condutor foi abordado. Ao ser questionado sobre 
a viagem, o jovem demonstrou nervosismo. Os poli-

Da Redação

INCÊNDIO ATINGE
IGREJA NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO EM TAUBATÉ

Um incêndio atingiu o telhado da igreja Nossa Se-
nhora do Rosário, localizada no Centro de Taubaté, 
na noite do dia 5 de setembro, um domingo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio 
começou por volta das 22h30, e só foi apagado após 
3 horas de trabalho no local. Ainda não se sabe a 
causa do incêndio. A igreja estava sendo reformada 
e ninguém se feriu durante o incêndio.

ciais fizeram buscas no carro e encontraram 157 kg 
de maconha no porta-malas.

Questionado sobre a droga, o condutor teria a©rma-
do que receberia a quantia de R$ 2.000 para fazer o 
transporte de São Paulo até o Rio de Janeiro (RJ). Den-
tro do veículo foram encontrados comprovantes de que 
ele estava vindo de Foz do Iguaçu (PR), região que faz 
fronteira com o Paraguai, caracterizando trá©co inte-
restadual de drogas. O jovem foi levado à Delegacia da 
Polícia Federal de São José dos Campos.
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Carro fica destruído após 
bater em caminhão durante 
perseguição na Dutra
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Yeda Vasconcelos

Na noite do dia 4 de setembro, sábado, um carro 
ficou completamente destruído após perseguição 
com a polícia na Rodovia Presidente Dutra. Ele es-
tava acompanhando outro carro, conduzido por um 
adolescente, de 17 anos, que foi apreendido com 173 
quilos de maconha no porta malas.

A perseguição aconteceu por mais de 30 quilômetros 
e acabou com o Astra colidindo com a traseira de um ca-
minhão, rodar na pista e pegar fogo. O condutor, de 48 
anos, sofreu lesões leves e foi conduzido ao PS de Jacareí. 
Segundo a PRF, o adolescente teria dito que os carros saí-

ram de Foz do Iguaçu/PR, na sexta-feira (3) com destino a 
Santa Isabel/SP, local que ele entregaria as drogas e rece-
beria cerca de R$ 8 mil pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de 
Arujá, onde o menor foi apreendido e o condutor do Astra 
preso em flagrante pelo crime de trá©co de drogas, per-
manecendo sob escolta enquanto estiver hospitalizado.

A PRF também apurou que o veículo 208 estava 
com placas de outro veículo da mesma marca e mode-
lo. Os envolvidos também foram autuados pelo delito 
de adulteração de sinal identi©cador de veículo.
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CORPO DE HOMEM 
DESAPARECIDO É 
ENCONTRADO A 7 METROS 
DE PROFUNDIDADE NA 
REPRESA DE PARAIBUNA
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Samuel Strazzer

Da Redação

Samuel Strazzer

Acesse nosso site!

Um jovem, de 20 anos, foi socorrido e detido após 
tentar roubar uma moto e fugir em São José dos 
Campos no dia 5 de setembro, um domingo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Publica), o 
caso aconteceu no distrito de Eugênio de Melo por vol-
ta das 20h. Um homem acionou a PM (Polícia Militar) 
pois teria sido vítima de uma tentativa de roubo.

No local, a vítima teria dito aos policiais que um 
jovem tentou roubar sua moto, mas não conseguiu 
ligar o automóvel e fugiu. O suspeito tentou pular o 
telhado de uma casa, mas caiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, deu os primei-
ros socorros e levou o acusado para o pronto-socorro 
da Vila Industrial com escoriações. Depois do atendi-
mento médico, o suspeito foi detido acusado de roubo.

AZARADO: JOVEM CAI DE TELHADO
EM FUGA APÓS ASSALTO EM SÃO JOSÉ
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O prefeito de São José, Felício Ramuth, anunciou por 
meio de um comentário em sua página no Instagram, 
um reforço na segurança do Parque da Cidade.

O anuncio aconteceu no dia 5 se setembro, um 
domingo, após o questionamento de uma moradora 
referente ao crime que ocorreu no Parque no dia 30 
de agosto, onde um homem foi enforcado, espanca-
do e roubado no local.

Segundo a Prefeitura, a segurança do Parque da Ci-
dade é reforçada com o patrulhamento preventivo, em 
razão do número de pessoas que frequentam o local, 
principalmente aos ©nais de semana.

No dia 6 de setembro, foi encontrado o corpo do 
homem que estava desaparecido desde o dia ante-
rior na represa de Paraibuna.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi 
acionada para atender uma ocorrência de afogamento 
na Estrada Ribeirão Branco (via que dá acesso a balsa) 
por volta das 14h50 deste domingo. No mesmo dia, os 
bombeiros iniciaram as buscas, mas sem sucesso.

Mergulhadores encontraram o corpo do homem, de 
36 anos, a uma pro°ndidade de 7 metros. A vítima foi 
retirada da água e deixada aos cuidados da perícia.

FELÍCIO RAMUTH 
ANUNCIA REFORÇO NA 
SEGURANÇA DO PARQUE 
DA CIDADE APÓS CRIMES 
NO LOCAL
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Da Redação

Qualidade Ambiental
Espécies Nativas

A Linha Verde, um projeto que 
irá transformar a nossa cidade, 
está com suas obras aceleradas

Você sabia que este projeto trará 
grandes benefícios ambientais?

construções sustentáveis
projeto paisagístico
novas árvores
ciclovias

VELOCIDADE
FIBRAINTERNET ÓTICA

A MELHOR 
DA REGIÃO
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Ao menos três cidades da RMVale registraram ma-
nifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) na terça-feira, 7 de setembro, feria-
do da Independência do Brasil. Os atos seguiram o 
propósito das manifestações que aconteceram em 
diversas cidades do país. Os participantes pediram, 
principalmente, o impeachment de ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) e o direito ao voto im-
presso. Alguns participantes também aproveitaram a 
manifestação, que é um ato democrático, para pedir 
intervenção militar com Bolsonaro no poder. Em São 
José dos Campos, bolsonaristas se concentraram em 
frente ao Parque Vicentina Aranha e caminharam 
pelas ruas do centro. Segundo os organizadores, há 
cerca de 4.000 pessoas no ato. A deputada estadual 
Letícia Aguiar (PSL) acompanhou os manifestantes. 
Em Taubaté, apoiadores do presidente se concentra-
ram na Avenida do Povo e caminharam pelas ruas da 
cidade. Um grupo de motociclistas também fez um 
ato em apoio ao presidente.

SÃO JOSÉ, TAUBATÉ E GUARÁ
REGISTRAM MANIFESTAÇÕES EM
APOIO AO PRESIDENTE BOLSONARO
ALGUNS GRUPOS DA RMVALE 
COMPARECERAM AOS ATOS EM 
SÃO PAULO E BRASÍLIA

Manifestação em Guaratinguetá
Em Guaratinguetá, manifestantes ©zeram uma car-

reata no centro em direção ao bairro Jardim do Vale. 
A Polícia Militar acompanhou o ato para garantir a 
segurança. Alguns grupos da RMVale compareceram 
aos atos em São Paulo e Brasília. Há informações de 
caravanas de São José, Taubaté e Pindamonhangaba.
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Inscrições pelo site
www.colegiosunivap .com.br
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Com a fase Retomada
Segura, a ADC EMBRAER
já está preparando também
os torneios de futebol
society e tênis

EM PARCERIA COM 
A APVE O TORNEIO 
DE TRUCO ABRE 
A TEMPORADA DE 
COMPETIÇÕES

RODRIGO AMORIM, DIRETOR JURÍDICO 
E FINANCEIRO DA ADC EMBRAER, É
O ENTREVISTADO DESTA EDIÇÃO

PARTICIPE DO PRÊMIO 
NACIONAL DE LITERATURA 
DE CLUBES

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
SOBRE A RETOMADA DOS 
TORNEIOS E NOVOS PROJETOS

POR
DENTRO

LITERATURA

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 6 - SETEMBRO 2021

DC

OS TORNEIOS
ESTÃO DE VOLTA
NA ADC EMBRAER

Inscrições pelo site
www.colegiosunivap .com.br

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO
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Neste mês de setembro estamos nos preparando para o retorno dos torneios internos, sempre cumprin-
do de forma rígida os protocolos de proteção contra a Covid-19. Tais protocolos são aplicados nas escoli-
nhas desde o retorno das atividades, só permitimos a prática esportiva com os alunos utilizando máscaras. 

As escolinhas estão crescendo a cada dia, e para mantermos o avanço temos os projetos por meio 
da Lei de Incentivo Federal ao Esporte, além ,é claro, das Filiações ao Comitê Brasileiro de Clubes e a 
Confederação Nacional de Clubes, que vão auxiliar a ADC EMBRAER nesta evolução.

Com o apoio e participação de todo nosso quadro associativo, tenho certeza que vamos crescer 
cada vez mais.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Editor Executivo: Fabrício Correia
Equipe Branded Content: Victor Barreto
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Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
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Marcia Rafael Ferreira Lopes
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Gustavo Fonseca Fernandes
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Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor de Manutenção
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• Diretor de Manutenção
André Ricardo Campos Silva
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Celso Erasmo De Oliveira Júnior
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Filipe Vollet Marson
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Marcio Lucio de Souza

• Diretor de Academia
André Screpanti
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• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

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

Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Olá querido leitor, como já anunciamos na Edição Especial ADC EMBRAER 51 anos de muitas histórias e 
conquistas, nossa querida ADCE vem crescendo a cada dia e elevando o seu nível de representatividade 
no âmbito nacional. Somos parte do seleto grupo de TOP 100 Associações do Brasil, e por essa razão não 
podemos parar! Estamos mais motivados e preparados para estarmos mais próximos e conectados com 
você, nosso Associado, razão da nossa existência.  Temos muitas boas notícias e queremos que você e a sua 
família sejam a matéria-prima para a nossa transformação.

O ADCE KID’s está de volta! E o mais legal é que as nossas crianças poderão interagir a partir das próximas 
edições. Outra novidade é a nossa coluna social, onde você poderá enviar sugestões de pautas e quem sabe 
ser o redator da nossa próxima matéria. Além de tudo isso, fazendo a diferença, queremos ouvir a sua história 
e a razão de ser parte da nossa família. Ficou empolgado com tanta novidade? Eu também. Então participe!

Thiago Demizu | Diretor de Comunicação

COM A PALAVRA, O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
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TORNEIOS INTERNOS

ADC EMBRAER JÁ 
ESTÁ ORGANIZANDO 
CAMPEONATOS EM TRÊS 
MODALIDADES, O PRIMEIRO 
SERÁ O TRUCO EM PARCERIA 
COM A APVE.

TORNEIOS 
INTERNOS

A ADC EMBRAER está organizando o retorno dos 
seus torneios esportivos internos após a liberação 
dos decretos municipais e estadual. Sempre se-
guindo todos os protocolos e medidas de proteção 
aos seus associados, a diretoria esportiva preparou 
tudo com muito cuidado e segurança. A primeira 
competição já acontecerá no dia 25 de setembro. 
O torneio de truco é fruto de uma parceria com a 
APVE - Associação dos Pioneiros e Veteranos da 
Embraer, onde associados de ambos os clubes po-
dem participar. As inscrições estão abertas no nos-
so site para a disputa em três categorias: masculi-
na, feminina e mista. Outros torneios estão sendo 
preparados para os próximos meses, como tênis e 

RETORNO DOS

futebol society, na busca de fornecer sempre o la-
zer com segurança aos associados.

Acompanhe todas as informações sobre os torneios 
em nosso site: www.adcembraer.com.br/torneios.

R$100,00

Saframa
CRECI J-7311

Quer
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
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POR DENTRO

ADC EMBRAER MAIS 
TRANSPARENTE

Como vem sendo realizado o tra-
balho para melhorar as atividades 
no setor financeiro?

Rodrigo: É importante ressaltar 
que ao iniciarmos a nossa gestão em 
2016 nos deparamos com uma situ-
ação precária do ponto de vista ad-
ministrativo em geral e isto inclui as 
diretorias das quais sou responsável. 
A mais emblemática era a financei-
ra, que é também a mais sensível. 
Não havia reconciliação das contas 
bancárias, a circulação de valores 
era somente em dinheiro, os docu-
mentos e fluxos de aprovação, tanto 
de pagamentos quanto de contratos, 

eram em papel.  Mudamos pratica-
mente tudo o que havia, relaciona-
do ao financeiro. Hoje temos nossos 
relatórios internos em tempo real, 
informações econômicas e financei-
ras diárias para tomada de decisão, 
pagamentos e recebimentos apenas 
por vias eletrônicas em praticamente 
100% das nossas transações, aprova-
ções sistêmicas com fluxo completo e 
arquivamento eletrônico. Isso criou 
uma segurança para todos e garan-
tirmos a lisura de tudo que fazemos 
como gestores.

O que a diretoria Financeira e 
Jurídica vem desenvolvendo para 
facilitar os serviços prestados aos 
associados?

Rodrigo: No que tange o atendi-
mento do associado, nossas melho-
rias no financeiro estão alinhadas 
com nosso processo de automação e 
incluem o sistema desenvolvido por 
nós nomeado como SIGA, com ele os 
associados conseguem acompanhar 
sua situação cadastral, realizando 
abertura de protocolos, podendo 
também realizar inscrições das es-
colinhas como judô, futebol society, 
futsal, esgrima, voleibol entre outros. 
Realizar quitações de pagamentos 
atrasados, solicitações de convites 
mensais, de segunda via, inclusão 
de dependentes, reservas de salões, 

quiosques e quadras, solicitar desli-
gamento, inclusão de classificados 
para ser exibido no site ADCE, visi-
bilidade da posição financeira como, 
impressão de boletos, solicitação de 
alteração de forma de pagamento.

No setor jurídico também ocorre-
ram avanços? 

Rodrigo: Houve a separação do aten-
dimento ao associado e do atendimen-
to as necessidades da ADC Embraer. 
Isto, possibilitou uma dedicação ex-
clusiva do advogado responsável nas 
demandas dos nossos associados em 
atendê-los. E o nosso setor jurídico, as-
sistido por outro escritório de advoca-
cia, pode se dedicar as diversas áreas 
de competência da ADCE com Justiça, 
Contratos, Consultoria. O resultado fo-
ram as reduções a zero das exposições 
de contratos, vitórias nas demandas 
judiciais, e segurança jurídica nas to-
madas de decisões negociais por parte 
da diretoria da ADCE.

Quais  ferramentas a diretoria 
Financeira e Jurídica tem buscado 
para deixar transparente as ações 
do setor?

Rodrigo:  A comunicação é a melhor 
ferramenta para isso. Temos que ser as-
sertivos. Entendo que temos nos apre-
sentado desta forma, internamente e 
externamente. Comunicar a informação 

certa ao público adequado. Entendemos 
que no que tange as informações �nan-
ceiras e jurídicas devermos ser cautelo-
sos, pois são as áreas mais sensíveis de 
uma empresa que podem tanto bene�-
ciar como prejudicar. A transparência 
está no fato de disponibilizarmos infor-
mação de valor ao cliente correto. E para 
isso temos as todas as informações e 
sistêmicas graças a reforma que �zemos 
em nossa gestão.

O que a diretoria planeja visando 
o futuro?

Rodrigo: Aprimorar sempre nossos 
controles e sistemas para garantir 
um processo sólido de melhoria con-
tínua. Isso é o básico para não parar 
no tempo. Considerando, é claro, que 
o trabalho mais árduo já foi feito em 
nossa gestão. Para o futuro, seja para 
o financeiro ou para o jurídico, esta-
mos preparando no curto prazo, um 
book de indicadores para divulgação 
ao associado. Informações claras, 
passíveis de divulgação e de interes-
se de todos. Algumas delas, como por 
exemplo, as alterações no quadro de 
associados, cancelamentos e asso-
ciações, gráficos resumidos de fluxos 
financeiros e econômicos com notas 
explicativas, informações gerais de 
contratos, gráficos com as demandas 
jurídicas e seus resultados, entre ou-
tras informações.

Rodrigo de Amorim Baptista 
dos Santos, tem 41 anos, é 
o atual diretor Financeiro e 
Jurídico da ADC EMBRAER. 
Formado em Direito e pós-
graduado em Administração 
de negócios com MBA em 
Finanças, Controladoria e 
Auditoria. Na ADC Embraer 
desde 2016, ele participou 
de uma entrevista para 
contar as melhorias 
implantadas pela diretoria.

RODRIGO AMORIM FALA SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA EVOLUÇÃO NOS SETORES 
JURÍDICO E FINANCEIRO PARA UMA
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A ADC EMBRAER desde a sua fun- 
dação há 51 anos, sempre teve como 
principal objetivo proporcionar aos 
funcionários da Embraer momentos de 
lazer, união, prática de esportes, apro-
veitando cada período fora do horário 
de serviço com os seus familiares. 

Foi buscando essa satisfação, que o 
Pedro Batista dos Santos, de 68 anos, se 
associou logo no início da ADC Embraer.

“A única forma de termos uma vida 
social, era por meio da ADCE. Pois, 
por meio dela participávamos dos 
Jogos das Indústrias, de torneios in-
ternos e nossa as famílias se reuniam 
para torcer, era uma festa”.

Em seus mais de 50 anos fazendo par-
te da ADC EMBRAER ele proporcionou 

A FUNÇÃO DA
que toda sua família crescesse aprovei-
tando e usufruindo de todo o espaço, 
seja no Clube de Campos, nas acade-
mias, escolinhas, colonias de férias e 
festas realizadas pela associação.

Santão, como é conhecido, não es-
conde de ninguém que participar da 
ADCE foi uma das melhores decisões 
que tomou quando se mudou para São 
José a trabalho por conta da Embraer.

“A melhor maneira de você conviver 
dentro de uma empresa, é participar 
do lado social. E a ADCE proporciona 
isso, une colegas, famílias, paren-
tes e parceiros de trabalho. Além de 
colaborar para conhecermos outras 
pessoas em uma empresa tão grande 
quanto a Embraer”.

ADC EMBRAER NA SOCIALIZAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS

VENHA FAZER PARTE DA ADC EMBRAER!
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE:

WWW.ADCEMBRAER.COM.BR
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VOCÊ NO JORNAL
DA ADC EMBRAER

A partir da próxima edição, teremos um espaço 
em nosso jornal dedicado ao colunismo social, 
onde você associado poderá encaminhar fotos 
de experiências, como viagens, lazer, atividades 
culturais e sociais, inclusive com a família. Para 
participar é simples, envie um e-mail para jor-
nalismo@adcembraer.com.br, contando a sua 
vivência com a ADC EMBRAER, seja uma história 
curiosa no Clube de Campo, participações em tor-
neios esportivos, a sua motivação para levantar 
diariamente cedinho e vir até o Poliesportivo para 
treinar, entre outras.  Estamos esperando e que-
rendo contar a sua história por aqui!

COLUNA SOCIAL
51 ANOS DA

ADC EMBRAER

ADC EMBRAER, que faz aniversário, se fosse 
descrever tudo o que já nos proporcionou a mim, 
minha família, amigos e a milhares de associados 

daria para escrever várias páginas, só posso dizer que 
sempre foi uma extensão da Empresa no lado esportivo 

e lazer trazendo diversão entretenimento e saúde 
mental a todos associados. Parabéns ADCE e continue 
proporcionando esporte e lazer aos seus sócios como 
foco principal da missão de um clube como o nosso.”

 Florisvaldo Fagundes Jacome,
associado da ADC EMBRAER há 45 anos

Errata: Na edição nº 5 o depoimento de autoria do 
senhor Florivaldo Fagundes Jacome, foi publicado como 

pertencente ao senhor Florivaldo Mendes
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INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS 
ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO.

PARTICIPE DO

A ADC EMBRAER está participando 
do Prêmio Nacional de Literatura de 
Clubes, organizado pela Fenaclubes 
em parceria com o SindiClubes. Está 
é a 6ª edição do prêmio cultural, que 
nasceu em 2011, no SINDI CLUBE de 
São Paulo, com o nome de Prêmio 
SINDI CLUBE / APL de Literatura, em 
âmbito estadual, nas cinco primeiras 

edições. A partir de agora, o concur-
so se tornou nacional. Os associados 
que desejem participar precisam ter 
18 anos ou mais, e se inscreverem em 
uma das seguintes categorias: Poe-
mas, Crônicas ou Conto, até o dia 15 
de outubro.

Con�ra todas as informações em 
nosso site: www.adcembraer.com.br

PRÊMIO NACIONAL DE 
LITERATURA DE CLUBES
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PARA ALIVIAR O ESTRESSE, 

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

Domingos Sávio Sandretti, tem 62 
anos, há 36 frequenta a ADC EMBRA-
ER. Mesmo após se aposentar, Sávio, 
como é conhecido, mantém a rotina 
de visitas ao poliesportivo quase to-
dos os dias para utilizar a academia. 
Descontraído e sempre brincalhão, 
o aposentado, começou a treinar na 
ADC EMBRAER buscando um forta-
lecimento para as suas corridas, E 
encontrou na prática do esporte o re-
médio para diminuir estresses do tra-
balho. “Vinha trabalhar de bicicleta 
ou caminhando, cerca de 10 km, ai 
no horário do almoço tirava 45 minu-
tos para vir à academia da ADC, e na 
hora de ir embora corria novamente. 
Já teve dias quando ia trabalhar com 
o carro, que estava indo para casa 

correndo e na metade do caminho 
lembrava do veículo e tinha que vol-
tar para buscá-lo”. Sávio já partici-
pou de corridas de ruas em São José 
dos Campos e nos Jogos Industriais 
pela equipe da ADC Embraer. Hoje 
em dia, aproveita o tempo livre para 
se aventurar sobre duas rodas, a bici-
cleta virou sua grande companheira, 
paixão essa que ele vem passando 
para a sua esposa. “Tem pessoas que 
me conhecem como Sávio “Bike”, 
porque ando por todos os cantos, 
vou para Monteiro Lobato, São Fran-
cisco Xavier e outras cidades. Olha 
que deixo os mais novos para trás. 
Agora estou apoiando minha esposa, 
quando vamos para a ADC EMBRAER 
treinar só vamos de bicicleta”.

Paixão pela prática esportiva
já dura 36 anos e é exercida
na academia do clube

SÁVIO SANDRETTI,
FREQUENTA QUASE DIARIAMENTE A ADC EMBRAER

WhatsApp

/Lider Vale

www.lidervale.com.brVale do Paraíba, Litoral Norte e
Sul de Minas

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!
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BIENAL
34ª BIENAL DE SP 
FAZ ESCURO MAS EU CANTO 
Pensando a obra de arte como algo permeável às relações que estabelece 
com aquilo que a circunda, e não como algo cristalizado, a 34ª Bienal de SP foi 
concebida para se expandir no espaço – estendendo-se por meio de parcerias 
com 25 instituições culturais da cidade – e no tempo – com a realização, no 
Pavilhão da Bienal, de exposições individuais e performances que antecederiam 
a mostra. Cerca de 90 artistas, de 39 países e mais de 1100 obras estão 
esperando você na maior exposição de arte do país. 
• 4 de setembro a 5 de dezembro de 2021 • Entrada gratuita 
• Pavilhão da Bienal / Av. Pedro Álvares Cabral, s.n. / Parque Ibirapuera, Portão 3  
• Terça, quarta, sexta e domingo das 10h às 19h (última entrada às 18h30)  
• Quinta e sábado das 10h às 21h  (última entrada às 20h30) 

TEATRO
NANY É POP!
UM MUSICAL

Acesse o
QR Code e
saiba mais

Baseada na premissa que a vida sem amor não tem sabor e reza não 
tem louvor, Nany People surge em cena falando e cantando sobre o 
amor. “Nany é POP” é um solo divertido e musical, que decanta o Amor 
em suas diversas situações: romântica, passional, dor de cotovelo ou 
“catraca livre”, diz a artista. Espetáculo divertido, interativo, cheio de boa 
música e que vai contagiar e trazer emoções à plateia do início ao fim. 
• 18 de setembro, sábado, às 21h 
• Teatro Colinas / Av. São João, 2200 / Jardim Colinas / SJCampos
• Duração: 60 minutos 
• 12 anos • R$ 60,00 / R$ 30,00
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O Citronela Doc, festival de docu-
mentários brasileiros contemporâne-
os, com duração de três dias, aconte-
ceu presencialmente em Ilhabela, no 
Litoral Norte de São Paulo, entre os 
dias 10 e 12 de setembro, e segue ago-
ra on-line, até o dia 16, na plataforma 
Todesplay. Em um momento em que 
a experiência de ver �lmes tem acon-
tecido de forma virtual, solitária e em 
telas pequenas devido à pandemia da 
Covid-19, a mostra teve bastante su-
cesso ao oferecer a possibilidade do 
encontro físico para assistir produções 
documentais brasileiras atuais em tela 
grande e em um espaço amplo e ao ar 
livre, respeitando todas as medidas de 
seguranças sanitárias. Ocorreu no Es-
porte Clube Ilhabela proporcionando 

a experiência do reencontro com o ci-
nema e com a natureza.  O espectador 
que não pode assistir aos filmes na 
semana passada pode conferir agora 
na plataforma, produções aclama-
das como “A Jangada de Welles”, de  
Firmino Holanda e Petrus Cariry, “A 
Favela é Moda” de Emílio Domingos 
e o clássico “Utopia Distopia” de Jor-
ge Bodanzky. O festival foi idealizado 
pela Salga Filmes, produtora brasilei-
ra que surgiu em 2017 e é  coordena-
da por um grupo de profissionais do 
audiovisual que mora em Ilhabela. 
O Cineclube Citronela, assim como o 
Citronela Doc – Festival de Documen-
tários da Ilhabela, tem como funda-
mento se manter gratuito e acessível 
a todos os públicos.

Da Redação

CITRONELA
DOC FESTIVAL

PROGRAMAÇÃO ON-LINE SEGUE  DISPONÍVEL 
ATÉ O DIA 16 DE SETEMBRO NA TODESPLAY

DE DOCUMENTÁRIOS
DE ILHABELA

22 MEON JORNAL
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À BEIRA-MAR//

Acesse o
QR Code e
confira a 
programação 
completa



ARTE & VIDA
MEOW //

Da Redação
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A sétima edição da FLIM - Festa Litero-
musical de São José dos Campos – acon-
tece de 17 a 19 de setembro, com shows, 
mesas literárias, lançamento de livros e 
muito mais. Uma programação extensa, 
gratuita e acessível, em formato híbrido, 
sob a curadoria da escritora convidada 
Caroline Rodrigues. A FLIM ocorre des-
de 2014 e já é considerada um dos prin-
cipais festivais do interior paulista, com 
prêmios do Governo do Estado de SP e 
com mais de 140 mil pessoas impacta-
das nas últimas seis edições em mais 
300 atividades já realizadas. Este ano a 
premissa são os ritmos que os escrito-

PARQUE VICENTINA ARANHA RECEBE
A 7ª EDIÇÃO DA FESTA LITEROMUSICAL. 
MARTINHO DA VILA, RAEL E LETRUX SÃO 
ALGUNS DOS NOMES CONFIRMADOS

res vêm coreografando a literatura para 
vencer os limites impostos pela pande-
mia. Na abertura, dia 17, às 19 horas a 
mesa “Palavra, mito e mundo: quando a 
dança começou”, conduzida pela escri-
tora e jornalista Semayat Oliveira, com 
participação do escritor, ambientalista 
e pesquisador tapuia Kaká Werá, do 
ator, compositor, poeta e pesquisador 
de línguas africanas Tiganá Santana e 
da Companhia Jovem de Dança de São 
José dos Campos. Na sequência da mesa, 
o tradicional show de abertura �ca por 
conta de Letrux, cujo último álbum foi 
indicado ao Grammy Latino de Melhor 
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Álbum de Língua Portuguesa. O show 
será feito em transmissão ao vivo nas re-
des sociais do Parque Vicentina Aranha.

No sábado, dia 18, o cantor Martinho 
da Vila participa da mesa online às 17h, 
junto a Thais Inocêncio e Brunna Fran-
cielle Morais, uma homenagem à lei-
tura e a todos os leitores e leitoras que 
abrem seus corpos ao exercício profun-
do da escuta. Para finalizar o segundo 
dia de FLIM, um show com Rael do seu 
novo EP “Capim-Cidreira”. O show será 
exibido ao vivo nas redes sociais do 
Parque e em um telão de cinema ao ar 
livre no Parque Vicentina. A festa conti-
nua no domingo e se encerra às 17h um 
show com Hercules Gomes, considera-
do um dos mais representativos pianis-
tas brasileiros da atualidade.

Acesse o 
QR Code 
e confira a 
programação 
completa
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SECOS &
MOLHADOS

Dandara Gissoni, presidente 
da Câmara Municipal de 

Caçapava, com pautas diversas 
e plurais voltadas para os 

direitos humanos, curte a noite 
no Nova Rooftop.

A nova paixão nacional 
Juliette, chega ao topo este 
mês ao estrelar a capa da 

revista “Vogue” em três opções 
digitais e balançar em ritmo 

nordestino o mercado da 
música com seu EP.

A presidenta

Literatura

Depois de integrar o staff de 
jornalismo nacional da RedeTV 

por um ano e meio, Carol 
Riguengo partiu para um 

��������������� 
assessoria de comunicação do 

Governo de São Paulo.

Nani Nogueira, empreendedora 
com fragrâncias especiais, tem 

usado seu perfil no Instagram para 
inspirar muito além dos aromas e 

perfumes que comercializa. A bela 
tem postado reflexões e dicas de 

empreendedorismo.

Aromática
e elegante

Rota da Luz
A eterna primeira dama de São 

Paulo, Lú Alckmin participa da missa 
do Padre Anderson Pitz para início 

de mais uma peregrinação pela 
Rota da Luz. O destino é um dos 

preferidos pelos devotos de Nossa 
Senhora Aparecida.

O esvoaçante e dedicado 
secretário de Cultura de Taubaté, 
Dimas Oliveira Júnior, recebe na 
terra de Hebe Camargo, o modelo 
e ator Nido Barroso, um dos rostos 

da Natura. Que saúde!

Visita 

Ozana Ramos recebeu amigos e 
admiradores no lançamento de sua obra 

“Deslumbrada”, que conta com ilustrações 
de Paulo Filho. O coquetel aconteceu na 

livraria Leitura, no Colinas Shopping.

Assessoria 

Muito
além do BBB
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O leve prefeito de Jacareí, Izaias 
Santana sopra no cotidiano da cidade 
medidas importantes para assegurar 

direitos fundamentais como a memória 
de sua gente. Nas novas praças do 

município, dedicará um dos logradouros 
ao mestre do judô, Paulo Graça.

Liberté, Fraternité, 
Égalité

CONSIDERADA A PRIMEIRA 
TOP MODEL BRASILEIRA, A 
QUERIDA MARIA STELLA 

SPLENDORE TEM SOPRADO 
PAZ E HARMONIA EM 

DIREÇÃO A TODOS DIRETO DA 
FAZENDA NOVA GOKULA, EM 

PINDAMONHANGABA.
HARE KRISHNA!

Com uma proposta voltada mais 
para a prestação de serviços com 

menos ocorrências policiais, a 
TV BandVale, reestreia seu “Vale 

Urgente” agora sob o comando de 
um dos mais experientes jornalistas 
da RMVale, Cláudio Nicolini, que 
está às vésperas de comemorar

25 anos de parceria com a 
emissora de Johnny Saad.

Hari Love

Prestação
de serviços
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Estou meio tonta com tantas voltas que o Zodíaco está dando, 
mas é bom porque leva vocês para uma área que simboliza 
horizontes novos em suas vidas e apontam no sentido de cres-
�����������������������������
Para ajudar ainda mais o Sol se alinha com Netuno e depois se 
aproxima da Lua Nova, revelando um momento propício para se 
dedicar aos seus ideais, começar coisas diferentes. Nos estudos, 
vai brilhar e enxergar muito além das apostilas. O período tem 
�������������������Amanhã, Vênus também 
soma energias com Netuno e promete um beijaço de novela para 
você comemorar. Número da sorte na semana, 11. E mais, aquela 
pendência familiar que estava incomodando, vai se resolver entre 
quarta e quinta. Dedinho cruzado para você se dar bem.

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

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

As estrelas estão ao lado de vocês para que a semana seja 
perfeita. O Sol segue em sua companhia e faz troca troca com 
Netuno, deixando as suas qualidades em evidência e os seus 
talentos piscianos pra lá de empoderados. Se está procurando 
emprego, aproveite esse período estimulante para multiplicar 
seus contatos e ampliar sua rede de relações. É possível 
que você consiga uma vaga. E fique atentx as redes sociais. 
Amanhã o Sol também se alinha com a Lua e anuncia tempos 
prósperos para você. Já no lado sentimental, seu charme 
estará simplesmente imbatível e o crush pode ficar caidinho 
aos seus pés. Sim, pode preparar horário na manicure ou 
podóloga. Número da sorte, 15. Beijinho e até breve.

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

Amores de libra, de tudo o que vi acenado pelos astros para essa 
quinzena, queria ser libriana. Okay, vou me entregar, sou canceriana. 
Trabalho, dinheiro, o Sol está no controle e ‘se joga’ em sua direção. 
Tempo propício para tudo: promoção, reconhecimento, aumento 
de salário, barba, bigode, cirurgia plástica, até tentar o número do 
Arcrebiano que prepara-se para entrar na fazenda mais barraqueira 
��������������������������������de 
Plutão até na Mega Sena você deve jogar: 05-15-17-22-54-55. Se 
ganhar seja generosa comigo”! Único problema: confusões familiares. 
Não se envolva. Nem se o cachorro detonar aquele tapete persa que 
foi herança da vovó. Já ia esquecendo, se tiver um processo judicial 
em curso, procure orientações pois irá ter desfecho, e será positivo.

��������������������������������alho, 
��������������������������������á os 
contatos com os colegas, chefes ou clientes. Na saúde, vai receber 
�������������������������������� se 
cuidar. Sem aglomeração, máscara e álcool em gel, virginianos! Mar-
te, Urano e a Lua estão juntos e deve receber notícias de parentes 
que moram em outras cidades. Amanhã, muita cautela com excessos 
e preocupações que podem prejudicar seu bem-estar. Na paixão, 
a fada sensata Vênus brilha radiante em seu paraíso e troca vibes 
�������������������������������-
do sucesso na conquista e momentos felizes no romance.

O Sol avançando no ‘úrtimo’ em sua 3ª Casa Astral. Seu 
pensamento estará mais ágil, fértil e ideias criativas vão 
surgir, pode ficar de boa, vai acontecer. O Sol também forma 
conjunção com a Lua, na manhã do dia 14, reforçando as 
boas indicações de sucesso ao interagir com as pessoas. 
Marte, que segue ativo no setor da saúde em seu horósco-
po, promete vitalidade e disposição. No lado sentimental, 
Vênus e Netuno anunciam surpresas agradáveis e revelam 
que há chance de brotar um novo amor: você perceberá na 
primeira troca de olhar. 

Tudo indica que você vai se voltar mais para os assuntos 
domésticos, do seu próprio aquário, nesta quinzena e o an-
damento das coisas vai acontecer como estava programado, 
queridxs. Se você está trabalhando em esquema de home of-
fice, mesmo com a retomada, vai render mais nesta quinzena, 
terá pique dobrado para agilizar tarefas e ainda pode receber 
uma força do mozão. Amanhã, por conta do estranhamento 
de Marte e Júpiter algumas situações embaraçosas podem 
acontecer se você não ficar ligado. No amor, um ex, ou uma 
paquerinha não exitosa, que ficou na vontade, pode chegar 
chegando, entendeu? Número da sorte, 23. Cor: laranja

Lindinhas e lindinhos, preparem-se uma semana de paz e 
boas energias chegando. No trabalho, o espírito de equipe e 
cooperação devem falar mais alto e seu lado prestativo estará 
de plantão. O Sol fará com Netuno um baile positivo e cheio 
de novidades, pode confiar. Vênus e Netuno, também dão 
umas bitoquinhas e te darão um belo estímulo para a sua vida 
sentimental. Na relação com o par, o período promete ser 
especial. Pode pedir para o Jesus Luz apagar a luz. Dê asas 
às emoções e viva intensamente. Número da sorte, 29. Cor 
dominante, amarelo. E mais, aquela pendência jurídica, terá 
desfecho entre os dias 17 e 19, fique atenta!

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

Agosto se foi, bb. E o Sol ingressou em sua Casa das Esperanças o 
que reforça o momento para você se dedicar aos seus ideais. Sentar 
na cadeirinha com lápis e papel e traçar planos, focando novos objeti-
vos, inclusive aqueles que você deixou de lado por conta da pandemia. 
O espírito de liberdade se fortalece e a vontade de trilhar outros 
���������������. A Lua, Mercúrio e Urano fazem um trio 
batidão para favorecerem seus interesses e pode escrever: há boas 
possibilidades de mais dinheiro!!! No amor, Vênus e Netuno enchem o 
astral e trazem novas paqueras. Nade de amor de que, ouviu? Cultive 
��������������������������������a o 
sucesso. Poderosa não é? Por aqui, é só chamar que eu vou. Até a 
próxima edição.

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. Fazer oração. (4) 
4. A Batalha de _ foi a última batalha de Napoleão. (8) 
8. Trabalho; laborioso; difícil (plural). (8) 
9. Semente, em inglês. (4) 
10. Ela tem lindos olhos _. (5) 
11. Unidade de medida de energia. (7) 
13. Muitos presentes foram doados aos _ do orfanato da cidade. (6) 
15. Primeiro nome do sucessor do Fernando Collor. (6) 
17. Substantivo que se refere a animais e algumas plantas e tem 
apenas uma forma para ambos os gêneros. (7) 
19. Auxílio; amparo. (5) 
22. Luminosidade da Lua. (4) 
23. País nórdico insular europeu. (8) 
24. País africano. (8) 
25. Instrumento musical de sopro feito de madeira. (4)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (23/04/2021)
Horizontal: 1-���4-stations, 8-amistoso, 9-eira, 10-espia, 11-ossadas, 13-depois, 17-areolas, 22-asas, 23-bulicios, 24-marselha, 25-rios
Vertical: 2-famas, 3-mestiço, 4-snow, 5-acossado, 6-ilesa, 7-narrada, 12-Istambul, 14-egressa, 16-cutucar, 18-ossos, 20-croco, 21-alga

Fonte: www.rachacuca.com.br

VERTICAIS
2. Homem jovem. (5) 
3. Estado brasileiro situado na região norte. (7) 
4. Sábio; perito; esperto; inteligente; (em inglês) (4) 
5. País de origem do Taz, personagem do Looney Tunes. (8) 
6. A camisa dele tinha um __ na manga. (5) 
7. Má vontade; aversão. (7) 
12. Dono de uma usina. (8) 
14. Ato ou efeito de romper. (7) 
16. Pequeno anjo. (7) 
18. _ Perez, apresentadora de TV. (5) 
20. Maluco. (5) 
21. “Ó Abre _” foi a primeira marchinha de carnaval da história. (4)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

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