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BRASIL 2022
Começamos 2022 e não há recuo, vivere-

mos um ano intenso, mesmo se a Covid-19 
tentar monocromizá-lo, não vamos permitir. 
O papel da imprensa torna-se ainda mais 
importante neste ano de eleições, escolhere-
mos manter ou alterar os caminhos percor-
ridos pelo país na troca de seu comandante 
em chefe, assim como os 27 estados brasi-
leiros e as casas legislativas. Nos municípios, 
acabou o período de amor incondicional com 
os alcaides e a realidade já é bem diferente 
da utopia das campanhas eleitorais. Alguns 
mandatários e poucas mandatárias, continu-
am a postar até sua ida ao supermercado, 
acreditam que o uso de redes sociais é su-
ficiente para as interações com a população. 
Ledo engano. Com exceção de Felicio Ramu-
th que usa as redes de forma intensa, dire-
cionada aos avanços da administração, sem 
diminuir a assessoria de comunicação oficial 
entre os veículos de imprensa e a adminis-
tração municipal, a maioria dos prefeitos 
estão à deriva quando o assunto é informar 
seus feitos. Estamos cada vez mais presen-
tes nos municípios da RMVale, seja por meio 
do portal Meon, da Metrópole Magazine, do 
projeto de educomunicação Meon Jovem, e 
agora por meio da televisão, com a entrada 
na grade da TV Thathi / SBT da adaptação da 
Meon Turismo para a telinha. 2022, nosso 
ano 8. Preparem-se e estejam conosco.

Os novos caminhos
de um ano novo
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O Brasil precisa vacinar crianças e exigir o 
passaporte vacinal para entrada no país

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
O Brasil precisa de nós

É absolutamente correta a posição da diretoria e dos técni-
cos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 
exigir apresentação do passaporte vacinal para quem che-
ga ao nosso país. Qualquer brasileiro que se desloca para 
outros países é obrigado a apresentar teste negativo para 
Covid-19 e o comprovante de vacinação. Por que nós não 
devemos cobrar? Um governo que não exija o atestado de 
imunização contra Covid-19 a qualquer pessoa que chegue 
a seu país, com variantes se multiplicando pelo mundo, e 
que estimula a infecção das pessoas, é irresponsável, para 
dizer o mínimo. Temos acompanhado o aumento de casos 
e óbitos da doença em não vacinados em diversos países 
da Europa e nos EUA, por isto, é inaceitável a possibilidade 
do governo Bolsonaro aceitar estrangeiros sem a exigên-
cia do passaporte da vacina. Só com o mundo vacinado 
voltaremos a ter nossas vidas como antes da Covid-19 e 
assim teremos a volta segura das atividades econômicas, 
dos encontros e das aglomerações. Só assim superaremos 
a pandemia. Outro ponto importante é acelerar ao máximo 
a avaliação para aprovação da vacinação de nossas crian-
ças. Países como EUA, Chile, China e Indonésia já estão 
vacinando crianças e alguns deles inclusive com vacinas 
usadas no Brasil, como Pfizer e Coronavac. É absurdo que 
o Brasil – que sempre liderou campanhas de vacinação – 
ainda não esteja vacinando essa faixa etária. O Instituto 
Butantan ofereceu um estoque de doses ao Ministério da 
Saúde, que as recusou. Essas doses poderiam estar sendo 
aplicadas nas crianças, por exemplo. A vacinação das crian-
ças é importante para protegê-las e também para reduzir o 
risco de que elas transmitam o vírus para outras pessoas. 
Queremos que as crianças voltem às escolas de maneira 
segura. Muitas delas irão passar as festas de fim de ano 
junto a familiares do grupo de risco, por isto precisamos 
iniciar essa vacinação o quanto antes.  O governo Bolso-
naro apresentou proposta que reduz em mais de 80% o 
orçamento da vacinação. Não é graças a Bolsonaro que o 
Brasil tem boa aceitação das vacinas. Nós, parlamentares 
da oposição, vamos lutar para derrubar o orçamento secre-
to e garantir o orçamento sanitário.

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

ALEXANDRE 
PADILHA é deputado 
federal pelo Partido dos 
Trabalhadores, São Paulo. 
Foi Ministro da Coordenação 
Política e da Saúde.

Assim está o Brasil: insegurança alimentar, miséria, saúde defi-
citária, educação estagnada, meio ambiente em risco, violência e 
impunidade. Crise hídrica, inflação, juros subindo e perda do po-
der de compra. Não faltam problemas. A fome castiga 19 milhões 
de brasileiros. Muitos se espremem nos latões de lixo em busca 
da refeição do dia, nem que sejam restos descartados dos su-
permercados ou ossos e pelancas dos açougues. O desemprego 
atinge 13,5 milhões, despejando milhares e milhares de famílias 
de seus lares. Hoje, para onde quer que se olhe, constatamos o 
triste cenário de moradores ‘hospedados’ em condições alarman-
tes sob viadutos, marquises e praças. Igualmente atingidos pelas 
crises de governança e sanitária, comércios e empresas faliram. 
A saúde pública, ainda que o SUS tenha dado conta do recado 
na pandemia do Coronavírus, é lamentável. Meses de espera por 
uma consulta, faltam remédios, faltam profissionais, hospitais su-
perlotados. E a camada mais pobre da sociedade, que depende 
do atendimento público, é quem mais sofre desse mal. A Educa-
ção deveria ser a principal prioridade no Brasil, que precisa formar 
cidadãos, gerar empregos e reduzir a desigualdade social. Mas a 
remuneração dos professores é inadequada, falta estrutura nas 
escolas e universidades, faltam recursos para pesquisa, a gestão 
é precária e por aí vai. Tudo isso porque, enquanto outros paí-
ses investem pesado na Educação, o governo corta verbas. Em 
consequência, temos altos índices de evasão escolar (11 milhões 
somente neste ano) e baixas notas nas avaliações internacionais. 
O meio ambiente tem um capítulo específico na nossa Consti-
tuição, ele é um direito de todos, um bem de uso comum, clas-
sificado como essencial à qualidade de vida da população. Mas 
nos últimos anos, sofre desgaste generalizado nas estruturas. De 
referência mundial, o Brasil passou a vilão. A violência cresce a 
cada dia: feminicídios, assassinatos, roubos, agressões físicas es-
tão se tornando fatos normais na vida dos brasileiros, poucos se 
chocam com as barbáries. E ainda tem a corrupção, que é o pior 
dos males para agravar o estado de pobreza material e moral de 
nossa Nação. Todos os setores são afetados pela corrupção e/
ou impunidade. A maior operação anticorrupção da história do 
Brasil, que desmontou quadrilhas de corruptores e corrompidos 
antes intocáveis, foi dissolvida pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica. A Lava Jato saiu de cena sob um Brasil em silêncio, sem 
pessoas nas ruas em protesto pelo seu fim. E em meio a esse 
turbilhão, estamos retrocedendo em termos de civilidade. Dei-
xamos ser uma sociedade fraterna, hoje há uma luta de todos 
contra todos. Já fomos muito melhores do que somos. Temos o 
direito de viver em um País mais acolhedor, que nos proporcione 
uma vida decente e significativa. Mas não é pelejando pelas re-
des sociais ou partindo para o confronto físico nas ruas, com san-
gue nos olhos e ódio no coração, que iremos consertar as coisas. 
A inflexibilidade não vai tirar o país do retrocesso. Sejamos mais 
participativos. E principalmente pacificadores. O Brasil precisa de 
nós! Temos a obrigação e a responsabilidade de ajudar o Brasil. E 
a reconstrução começa com diálogo e escuta.  Se cada um fizer a 
sua parte, vamos, sim, recuperar o nosso País!

Tragédia em Capitólio  
O Brasil assistiu estarrecido o 
deslizamento de uma grande 
pedra no cânion de Capitólio, 
Minas Gerais. A pedra atingiu 

embarcações e deixou 10 mortos 
e dezenas de feridos. A Marinha 

investiga o acidente.
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SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS
Teste Antígeno de Covid-19 na UBS Parque Industrial e Clínicas Sul

A Prefeitura de São José dos Cam-
pos, em parceria com a Farma Conde, 
criou uma nova unidade para a rea-
lização de testes rápidos para detec-
ção de Covid-19 exclusivamente para 
pacientes sintomáticos respiratórios. 
A unidade fica na parte externa do 
Hospital de Clínicas Sul e começou 
a operar no dia 10 de janeiro.  Assim 
como ocorreu nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde), a ação tem o ob-
jetivo de melhorar o acesso dos casos 
mais graves nas UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) e nos hospitais. 
Este novo local para testagem vai 
funcionar de segunda-feira a sábado, 
das 7h às 19h. Com a realização dos 
testes de Covid-19 também nas UBSs 
e na nova unidade, a previsão é que 

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 
IMPLANTA NOVA UNIDADE PARA 
REALIZAÇÃO DE TESTE DE COVID-19 PARA

haja melhor distribuição de pacien-
tes nas unidades de saúde e direcio-
namento dos casos com mais agilida-
de. O munícipe deve levar um destes 
três documentos: comprovante de 
endereço, número do CRA ou carteira 
de vacinação de São José dos Cam-
pos. Todas as pessoas que estejam 
com sintomas leves e desejam reali-
zar o teste para Covid-19 devem pro-
curar a UBS mais próxima de casa. 
Esta é mais uma ação da Prefeitura 
para dar mais comodidade e melhor 
atendimento à população. Somente 
devem procurar as UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) e os hospi-
tais de Clínicas Sul e o Municipal as 
pessoas que estejam com sintomas 
mais graves.

Da Redação
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Quem deve procurar as UBSs
Quem tiver casos leves, que são pelo menos dois dos seguintes sintomas:
• Tosse
• Dor de garganta
• Coriza
• Febre
• Calafrio
• Dor de cabeça
• Perda do sentido de gosto (gustativos)
• Perda do sentido de cheiro (olfativos)

Em que situações procurar as UPAs ou hospitais
• Se a febre persistir mais de 72 horas
• Se aparecer desânimo importante
• Falta de ar
• Dificuldade para respirar
• Pressão ou dor no peito
• Coloração azulada nos lábios ou rosto
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Prefeitura abre quase 
4.000 vagas para cursos 
gratuitos em São José

SHOPPING DE SÃO JOSÉ TRAZ 
CIÊNCIA SHOW COMO ATRAÇÃO 
PARA FÉRIAS DE JANEIRO

Matheus Correia

Samuel Strazzer

Yeda Vasconcelos

Gabriel Campoy
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CIRCUITO “DETETIVES 
DO PRÉDIO AZUL” AGITA 
SHOPPING DE SÃO JOSÉ

O Shopping Jardim Oriente, de São José dos Cam-
pos, terá uma programação gratuita para a garotada 
durante o período de férias com a turma do Ciência 
Show e promoverá “As Férias Eletrizantes”, que re-
úne ciência e entretenimento como forma de diver-
são. Esta atração ocorrerá nos dias 15 (sábado), 22 
(sábado) e 23 (domingo) de janeiro.

Por meio de experiências curiosas e animadas, 
os cientistas irão prender a atenção das crianças ao 
mesmo tempo que ensinam ciência, promovendo 
uma grande brincadeira.

A programação do Ciência Show contará com dois 

O circuito “Detetives do Prédio Azul” chega para 
agitar o CenterVale Shopping, em São José dos 
Campos. As crianças que visitarem o espaço vão se 
sentir detetives de verdade com as atrações do local 
entre os dias 13 e 30 de janeiro. A atração é destina-
da a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita. 
Os responsáveis precisam preencher o cadastro no 
local e esperar pela disponibilidade de vagas.

A brincadeira conta com cinco áreas diferentes, 
que são réplicas dos cenários da série. A missão 
começa na portaria, onde os pequenos detetives 
precisam encontrar a chave da porta que dá acesso 
ao prédio. Já na área que reproduz o pátio do Prédio 
Azul, a garotada se diverte com o jogo “Encestando 
o Lixo”, que consiste em recolher todo o material en-
contrado no chão. Divididas em equipes, as crianças 
têm que encestar as bolinhas de borracha nas cores 
correspondentes aos materiais recicláveis.

E é claro que não pode faltar o clubinho secreto. 
Lá, os participantes se transformam em detetives, 
como os personagens de “D.P.A.”, com direito a lan-
terna, lupa, binóculo e capa. Ao chegar na cozinha da 

A prefeitura de São José dos Campos abriu 3.940 
oportunidades de cursos profissionalizantes gratui-
tos em janeiro. O Programa Qualifica tem oportuni-
dades nas áreas de negócios, gastronomia, marke-
ting, novas tecnologias, entre outras.

A iniciativa tem parceria com algumas entidades 
como o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), Senai (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial), SESI (Serviço So-
cial da Indústria), Cephas e Fundo Social de Solida-
riedade para organizar e ministrar os cursos.

As inscrições para o Programa Qualifica são gra-
tuitas e podem ser feitas pela Central 156 ou pelo 
site da prefeitura. Outras informações também po-
dem ser obtidas pelo telefone (12) 3923-5770.

Dona Leocádia, eles encontram pistas e desvendam 
charadas. Vencido mais esse desafio, os detetives 
mirins chegam à despensa da bruxa, mas terão de 
correr para sair de lá antes que ela volte.

O espaço inclui ainda um espaço de fotos para as 
crianças registrarem o momento dentro de uma TV.

Todos os protocolos de segurança precisam ser 
cumpridos para entrar na atração, como o uso obri-
gatório de máscaras, distanciamento social e dispo-
nibilização de álcool em gel por todo o espaço.

momentos com o Science Place e com o Science Place 
Oficinas. Crianças a partir de 4 anos podem participar, 
desde que acompanhadas com os pais ou responsável.

Acesse o
QR Code e 

confira a lista 
de cursos e se 

inscrever.

Acesse o
QR Code 

e confira a 
programação 
completa no 
Portal Meon.

O governador do estado de São Paulo, João Doria 
(PSDB), esteve em São José dos Campos na manhã do dia 
6 de janeiro para a inauguração da nova sede do o Copom 
(Centro de Operações da Polícia Militar) no município. No 
mesmo dia, o tucano inaugurou o novo prédio do 41º BPM 
(Batalhão de Polícia Militar) em Jacareí.

Embora a inauguração do novo 41° BPM (Batalhão 
de Polícia Militar) estivesse prevista para a tarde, a 
placa original da unidade de Jacareí foi apresentada 
aos presentes na mesma ocasião em que a placa do 
Copom foi apresentada.

Em São José, além da nova sede, o local deverá 
contar com 77 pontos de atendimento, 56 de des-
pacho e integração no atendimento de serviços de 
emergência Samu (Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência) e Corpo de Bombeiros.

Diversas personalidades da região e do estado pres-
tigiaram o evento, como o deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB), o prefeito de São José dos Campos, Fe-
lício Ramuth (PSDB), o prefeito de Jacareí, Izaias San-
tana (PSDB), e o deputado estadual/secretário Civil do 
Estado, Caué Macris (PSDB). Outros 13 prefeitos da 
RMVale assistiram à solenidade.

Discurso
Na cerimônia, Doria enfatizou a melhora dos índices 

de segurança em São José, dando créditos ao prefeito 
Felício Ramuth, e afirmou que o governo paulista “é e 
sempre será municipalista”. “Nenhuma outra gestão na 
história do Governo do Estado de São Paulo entregou 
tantos recursos para as cidades paulistas. Somos um 
governo municipalista. Como prometido desde nossa 
campanha em 2018”, afirmou o governador.

JOÃO DORIA INAUGURA
NOVA SEDE DA PM EM SÃO JOSÉ
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Bombeiros socorrem homem 
soterrado após deslizamento 
em Campos do Jordão

VEREADOR RAFAEL PASCUCCI,
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VISITA 
GRUPO MEON DE COMUNICAÇÃO
Parlamentar cumpre seu primeiro mandato na Câmara

Da Redação

Matheus Correia

Gabriel Campoy

Gabriel Campoy
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FELÍCIO RAMUTH É UMA DAS ALTERNATIVAS 
DO PSD PARA CONCORRER AO GOVERNO
DE SÃO PAULO, DIZ REVISTA

O vereador Rafael Pascucci (PTB), de São José dos 
Campos, visitou o Grupo Meon de Comunicação na 
tarde do dia 11 de janeiro.”. O parlamentar foi recebi-
do pelo diretor de conteúdo do Meon e editor-chefe 
da Metrópole Magazine, Fabrício Correia.

Durante o encontro, Pascucci, que cumpre seu pri-
meiro mandato como vereador, discorreu sobre o pri-
meiro ano de seu trabalho junto ao legislativo joseense 
e a batalha pessoal que viveu contra a Covid-19.

BOMBEIRO CRITICA COACH QUE 
ORGANIZOU PASSEIO DE TURISTAS 
RESGATADOS NO PICO DOS MARINS

“Foi um ano de grande aprendizado e de diversas con-
quistas, sendo a principal a benção de Deus que possi-
bilitou que recuperasse da Covid-19, após mais de duas 
semanas internado e tendo sido, inclusive, intubado”.

Advogado e servidor público municipal, o verea-
dor assumiu a liderança de seu partido na Câmara 
Municipal e apresentou diversos projetos de lei em 
2021, entre eles o que propõe a criação da escolinha 
de skate, pública e gratuita, voltada para crianças e 
jovens de cinco a 17 anos.

“O skate é um esporte de grande projeção mundial e 
que mexe com o imaginário de crianças e adolescentes. 
Estimular o esporte é garantir disciplina e oportunidade 
para todos, além de estimular a melhoria das condições 
de saúde do indivíduo”, afirmou.

Fabrício Correia apresentou a estrutura do Gru-
po Meon ao vereador e reforçou o compromisso do 
conglomerado de mídia na divulgação do trabalho 
desenvolvido pelos legisladores da RMVale.

“Nosso Portal Meon está à disposição de todos os 
representantes do povo para expor e divulgar suas 
iniciativas em convergência com o desejo popular. É 
importante que os legisladores dialoguem com a po-
pulação por meio dos veículos de imprensa, e estamos 
abertos a essa participação”, disse o editor-chefe.

Pascucci também apresentou ao Meon seu proje-
to de lei que autoriza a cessão de uso dos espaços 
físicos de equipamentos públicos para entidades 
sem fins lucrativos, sociedade amigos de bairro, as-
sociação de moradores e igrejas.

“É notório o trabalho social das entidades que 
prestam serviços à comunidade com seus próprios 
esforços e que hoje não têm mecanismo legal para 
requisição de equipamentos públicos, que muitas 
vezes estão ociosos especialmente aos finais de se-
mana e que podem ser utilizados para a promoção 
de atividades comunitárias sem onerar o poder pú-
blico”, afirmou o vereador na justificativa do projeto.

O bombeiro Pedro Aihara da corporação do estado 
de São Paulo criticou fortemente pelas rede sociais o 
coach Pablo Marçal, responsável por levar turistas ao 
Pico dos Marins, em Piquete, em passeio que terminou 
em ação de resgate do Corpo de Bombeiros.

“Um coach irresponsável e fanfarrão coloca 60 
pessoas para subir o Pico dos Marins debaixo de 
chuva, sem conhecimento técnico, sem suporte ade-
quado, sem estrutura, porque, segundo ele, ‘é tudo 
emocional’”, desabafou o bombeiro.

Ele ainda enfatiza no story seguinte “respeitar 
profundamente quem exerce adequadamente a pro-
fissão de coach”. Em outro story, o bombeiro pede 
que as pessoas procurem “alguém tecnicamente 
responsável”, para realizar aventuras deste tipo. 
“Não acredite em quem romantiza o risco (...) para 
você não ter que acabar voltando de carona com a 
gente (Corpo de Bombeiros)”, finaliza.

Entenda o caso
Um grupo de 32 turistas perdidos no Pico dos Ma-

rins, na região de Piquete, foi resgatado pelo Corpo 
dos Bombeiros na madrugada do dia 5 de janeiro.

Segundo informações da corporação, os viajan-
tes estavam acampados no pico e após uma forte 
chuva, com rajadas de vento, as barracas acabaram 

voando deixando todos desabrigados.
O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por volta 

das 4h30 e por conta das dificuldades de acesso do 
local, somado à chuva e ventania, o acesso até às 
vítimas foi difícil e demorado.

No dia 7 de janeiro, por volta das 10h, um deslizamento 
de terra sobre uma residência no bairro Britador, em Cam-
pos do Jordão, deixou um homem de 24 anos soterrado.  

Segundo o Corpo de Bombeiros, o deslizamento 
aconteceu na Rua Geraldo Felix Pereira. A vítima esta-
va do lado de fora da casa quando a barreira deslizou 
e atingiu a residência. Ele foi conduzido ao Pronto So-
corro do município consciente e com ferimentos leves.

A residência foi avaliada e interditada pela Defesa 
Civil. O município vem sofrendo com deslizamentos 
desde o dia 3 de janeiro, por conta de uma forte e 
contínua chuva.  

O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth 
(PSDB), é uma das alternativas de Gilberto Kassab, 
presidente nacional do PSD, para concorrer ao Gover-
no do Estado de São Paulo, em outubro deste ano, 
nas eleições gerais. A legenda tinha como ideia inicial 
lançar Geraldo Alckmin (sem partido) para concorrer 
ao Palácio dos Bandeirantes. Contudo, de acordo com 
fontes de dentro do partido, o ex-governador teria 
deixado claro a intenção de concorrer como vice na 
chapa presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). A informação foi divulgada na ma-
nhã desta quarta-feira (12), em uma reportagem no 
site da revista Veja. Nomes como Duarte Nogueira 
(PSDB), prefeito de Ribeirão Preto, e Paulinho Serra 
(PSDB), prefeito de Santo André, foram outros nomes 

citados como potenciais alternativas ao PSD. De acor-
do com o secretário de Planejamento e Assuntos Es-
tratégicos de Santo André e ex-presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, José Police Neto, os nomes 
são mapeados em cima do alcance histórico do PSDB 
em eleições estaduais no estado de São Paulo, além 
do fato dos três nomes terem apoiado o governador 
gaúcho Eduardo Leite contra João Doria – com baixa 
popularidade – nas eleições previas para presidente 
realizadas no partido. A reportagem do Portal Meon 
entrou em contato com o prefeito joseense, que afir-
mou que não vai comentar o assunto. Já a assessoria 
do partido não negou o contato, mas afirmou que vai 
esperar um posicionamento do próprio presidente da 
sigla para se manifestar.
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Um homem em um Fusca tentou saltar por um 
córrego durante tentativa de fuga da Polícia Militar 
em Caraguatatuba no dia 8 de janeiro. Ele era pro-
curado pela Justiça.

Segundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento 
no bairro Travessão quando avistaram um Fusca 
bege por volta das 17h20. Os policiais identificaram 
que o motorista tinha as características de um ho-
mem procurado.

A equipe policial deu ordem de parada, mas carro 
começou a fugir em alta velocidade. Em determina-
do momento, ele tentou saltar sobre um córrego, 
mas não conseguiu e bateu o veículo. O procurado 
tentou fugir a pé, mas foi capturado e detido.

No último dia 5 de janeiro, em Taubaté, um bandi-
do com moto empurrou uma jovem grávida, logo após 
anunciar assalto. Ele roubou o celular dela, que caiu no 
chão. Mais adiante, o homem foi encontrado por mora-
dores, que o detiveram e bateram nele. A informação é 
da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O assalto aconteceu na rua Alexandre Fleming, 
região central da cidade, e foi flagrado por câmeras 
de segurança de uma casa. O suspeito desceu da 
moto e segurou a moça pelos braços, derrubando 
sua pasta de documentos. A PM foi comunicada de 
que moradores recuperaram o celular e agrediram o 
suspeito, que foi socorrido à UPA San Marino.

A vítima, uma estudante de 18 anos, reconheceu o 
homem como autor do crime. Foram solicitados exa-
mes ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi regis-
trado na delegacia como lesão corporal.

De Fusca, homem tenta saltar 
sobre córrego durante fuga
da PM em Caraguá

Samuel Strazzer

Ana Lígia Dal Bello
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ASSALTANTE DE MOTO EMPURRA JOVEM 
GRÁVIDA E APANHA DE MORADORES EM TAUBATÉ

Acesse o
QR Code e 

veja o vídeo

SEU IMPOSTO RETORNANDO PARA A CIDADE

21a25 de fevereiro
(conforme consta no carnê)

Vencimentode 

Pagamento à vista com 

7,5% de desconto
ou parcelado em até 

10 vezes

Fundhas abre 1.240 vagas 
para cursos de formação 
profissional em São José

Matheus Correia
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A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), de 
São José dos Campos, abre, nesta terça-feira (11), 1.240 
vagas para quatro cursos profissionalizantes de educa-
ção a distância. São eles: cuidador de idoso, operador 
de supermercados, logística e e-commerce.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 
o dia 31 de janeiro pelo site da Prefeitura de São José 
dos Campos, no Qualifica São José. Para se inscrever, 
é preciso ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental 
completo e ser morador de São José.

O início das aulas será em 8 de fevereiro. Com carga 
que varia de 30 a 160 horas, os cursos têm certificação do 
Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto 
de Souza), instituição educacional da Fundhas.

Ana Lígia Dal Bello

O youtuber e comediante piauiense, Whinderson 
Nunes, escolheu Ilhabela para comemorar seu ani-
versário de 27 anos, no dia 5 de janeiro. O humorista 
fez uma pausa na agenda de compromissos e viajou 
para o Litoral Norte para aproveitar as férias.

Whinderson esteve acompanhado de amigos. Nas 
redes sociais, ele postou imagens de passeios na praia 
e no centro histórico, além do lazer à beira da piscina.

YOUTUBER WHINDERSON NUNES
COMEMORA 27 ANOS DE IDADE EM ILHABELA
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Insetos gigantes são 
atração de férias em 
shopping de São José
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Da Redação

Da Redação

Há 10 anos, uma história que, ao ser concluída, se 
tornaria uma das maiores gafes da história da televisão 
brasileira e o início da era dos memes começava a ser 
contada aqui na RMVale. A Grávida de Taubaté, nome 
dado à pedagoga Maria Verônica Aparecida César San-
tos, ganhou notabilidade na época por supostamente 
estar grávida de quadrigêmeas. A história acabou des-
mascarada, mas nunca mais saiu da lembrança do pú-
blico em geral. Em nível nacional, o termo “de Taubaté” 
começou a ser falado para se referir, comicamente, a 
algo que não tivesse veracidade.

Relembre o caso
O caso, logo de cara, ganhou repercussão enorme em 

toda a mídia nacional. Jornais impressos e programas te-
levisivos logo começaram a falar sobre a mulher residente 
de Taubaté, já que, segundo estimativas, apenas uma em 
cada nove milhões de mulheres ficavam grávidas de qua-
drigêmeas. Aliado a esse fato, o marido da suposta grávi-
da havia feito um procedimento de vasectomia (cirurgia 
masculina usada como método contraceptivo).

Contudo, a aparição em que Maria Verônica Aparecida 
ficou de fato famosa nacionalmente aconteceu no dia 11 
de janeiro de 2011, no Hoje em Dia, programa da TV Re-
cord. Neste dia, a falsa grávida ganhou de uma patrocina-
dora do programa cerca de 30 pacotes de fraldas. E ainda 
teve um quarto construído e mobiliado para os “bebês”.

Um dos fatos mais relembrados sobre este dia pelos 
internautas foi o choro do apresentador Edu Guedes, 

quando revelou a montagem do quarto por parte da 
produção do programa.

A descoberta
Segundo Chris Flores, apresentadora do programa da 

TV Record na época, tudo começou quando ela confron-
tou a suposta grávida no camarim afirmando não acre-
ditar que ela estaria grávida. A mulher então, segundo 
a jornalista, teria se recusado a dar provas que sua ges-
tação era verdadeira. Posteriormente, a pedido de Chris, 
um jornalista que levaria a mulher de volta a Taubaté foi 
orientado a buscar mais informações sobre a gravidez de 
Maria Verônica. As investigações levaram o jornalista até 
um médico local, que afirmou ser falsa a ultrassonografia 
que a mulher estava apresentando na mídia.

A falsa grávida, de início, resistiu às investigações e 
chegou até mesmo a entrar com um boletim de ocorrên-
cia contra a emissora, quando o programa Domingo Espe-
tacular veiculou uma reportagem colocando em dúvida a 
gravidez da taubateana.

No entanto, semanas depois, após contratar um advo-
gado, Maria admitiu que a gestação era falsa. O advogado 
Enilson de Castro confirmou à imprensa que a história não 
era real. Na época, o advogado ainda revelou uma foto da 
mulher sem o enchimento que carregava na barriga.

Atualmente
De acordo com informações de alguns moradores de 

Taubaté que acompanharam o caso na época, atualmente 
Maria Verônica Aparecida tenta desvincular sua imagem 

do episódio. Na época, o advogado Enilson de Castro che-
gou a afirmar que a mulher teria armado a farsa “por ter 
o sonho de ser mãe de uma menina e possuir problemas 
psicológicos”.

Responsável por descobrir a farsa, Chris Flores tentou 
um reencontro com a falsa grávida em julho do ano pas-
sado, quando era repórter do programa Vem Pra Cá, tam-
bém da Rede Record. Na ocasião, a equipe de reportagem 
foi agredida fisicamente pelo marido de Maria Verônica.

“[...] Acho que não teve uma má intenção [a história], 
de prejudicar alguém. E acho que ela percebeu que só pre-
judicou a si mesma”, disse a jornalista na ocasião.

História acabou desmascarada, mas nunca saiu da lembrança do público

CASO “GRÁVIDA DE TAUBATÉ” COMPLETA 10 ANOS
COMO UM DOS MAIORES MEMES BRASILEIROS

Para este mês de férias, o Vale Sul tem a atração In-
setos Gigantes, com animais feitos em técnica Hiper-Re-
alista. O evento ocorre na Praça de Eventos, entre os dias 
10 de janeiro e 13 de fevereiro, durante o mesmo horário 
de funcionamento do shopping, e é totalmente gratuito.

A maior parte dele é contemplativa. Desta forma, 
não há cadastro para apreciar a atração. Fazem parte 
do evento 15 insetos em tamanhos que vão de 1,5 m a 
5 metros, como besouro, aranha, abelha, libélula, joani-
nha, entre outros, além de grandes formigas cenográfi-
cas. O Vale Sul tem ainda um espaço de recreação kids 
tematizado, com um Sapo Gigante escorregador, um 
túnel lagarta e uma geodésica trepa-trepa “colmeia”.

Exposição traz 15 insetos feitos em 
técnica hiper-realista, em tamanhos 
que podem chegar até 15 metros
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SELEÇÃO BRASILEIRA DE VELA

Da Redação/Jogando Juntos

ALCANÇA QUALIFICAÇÃO PARA 
A FASE FINAL DA COPA
O time brasileiro ficou entre os 24 melhores do ranking 
mundial e poderá programar a sua ida à competição
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A vela brasileira, que novamente 
deverá ter uma temporada de compe-
tições importantes no Litoral Norte, 
começa o ano com uma boa notícia. 
A seleção nacional conquistou qua-
lificação antecipada ao evento que 
é considerado como uma Copa do 
Mundo da modalidade. Uma etapa 
da preparação deverá ser desenvolvi-
da em Ilhabela. A Star Sailors League 
(SSL) divulgou no dia 10 de janeiro, 
o chaveamento da fase final da SSL 
Gold, a Copa do Mundo de nações 
de vela. E o Brasil já está na fase de 
oitavas-de-final no evento, que será 
disputado neste ano, na Suíça. O país 
ocupa a 13ª colocação em uma lista 
que leva em conta o desempenho de 
seus velejadores em todas as classes 
possíveis, e com isso assegurou o di-
reito de disputar a elite do campeo-
nato. A ideia da Star Sailors League é 
eleger o campeão do mundo em cená-
rio semelhante ao da Copa do Mundo 
de Futebol. As 24 melhores equipes 
do Ranking SSL Nations avançaram 
diretamente para a Final Series, que 
será disputada entre outubro e no-
vembro. As demais equipes classifi-
cadas de 25º a 56º terão que passar 
pelo Qualifying. A Grã-Bretanha lide-
ra a lista, seguida pela Espanha, em 
segundo, e pela Austrália, em tercei-
ro. O Brasil, embora seja considerado 
um dos fortes concorrentes na briga 
pelo título, conta com um número 
mais restrito de velejadores nas dis-
putas que distribuem pontos pelo 
mundo. Por isso, Scheidt celebrou a 

chance de assegurar a classificação 
para a fase decisiva. “É uma notícia 
muito boa para nossa equipe. É bom 
já termos conseguido entrar na fase 
final. Acredito que ainda teremos 
um período para treinar na Suíça du-
rante o Verão, o que será importan-
te para nossa tripulação se entrosar 
mais ainda, velejar junta o máximo 
possível. Estou bastante animado 
com esse projeto. No ano passado, 
fizemos um belo treinamento lá, com 
os atletas se entrosando, e vamos 
treinar ainda mais. Ter a chance de 
velejar as oitavas e quartas também 
será uma ótima oportunidade para 
seguirmos evoluindo como time”, 
disse Robert Scheidt.

Resultados oficiais

SSL Team Brazil no evento-teste
1: Alfredo Rovere – proa
2: Martine Grael – estratégia & grinder
3: Henry Boening ‘Maguila’ – Grinder
4: Kahena Kunze – segundo trimmer e grinder
6: Juninho de Jesus – pit & runners
7: Gabriel Borges – trimmer & jib/gennaker
8: André Fonseca Bochecha: trimmer & grande/trav
9: Joca Signorini – tática e grinder
10: Robert Scheidt – timoneiro
20: Henrique Haddad (Giga) – tripulante, coach e 
observador.
Gerente: Bruno Prada

Acesse o
QR Code 
e confira 
o ranking 
completo
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O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.

UMA VIAGEM GASTRONÔMICA 
PELAS CIDADES

PREPARE
O APETITE! 

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES 

AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO

Entrevistas, receitas, dicas de restaurantes, os 
melhores serviços delivery e promoções exclusivas de 

um verdadeiro clube gastronômico on-line.
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PISCINAS FICAM ABERTAS 
DE QUARTA A DOMINGO 
EM JANEIRO

UMA ENTREVISTA 
EXCLUSIVA COM ANTÔNIO 
MÁRCIO SATO, O TONHÃO

CHARLES CUSTÓDIO SE 
DESPEDE DA PRESIDÊNCIA DA 
ADC EMBRAER E FALA SOBRE A 
SUCESSÃO DE PROJETOS

POR
DENTRO

NOVO
PRESIDENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

O presidente de honra 
da ADC EMBRAER, 
comemora seu 91º 
aniversário em plena 
atividade e com novos 
sonhos para o futuro. Leia 
a coluna “Novos Voos”

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 14 - JANEIRO 2022

DC

PARABÉNS, 
OZIRES SILVA



COM A PALAVRA, O PRESIDENTE

MEON ADC EMBRAER
12 MEON ADC EMBRAER

Em 14.12.2021, tivemos a Assembleia Geral Ordinária. Nosso Grupo, Chapa Nova 
Geração, conquistou a vitória para o Triênio 2022/2024. Após 2 Mandatos, deixo 
a Presidência Executiva (Gestão 2016/2018 - 2019/2021). Em 14/01/2022 fize-
mos o processo de transição, desta forma, transferindo o cargo ao novo Presiden-
te, Antônio Márcio Sarto e seu vice Márcio Pereira Leme. Pensando em manter a 
evolução do Clube, vou atuar na diretoria executiva no segmento de Marketing 
e Projetos Incentivados. Tenho gratidão a todos diretores, conselheiros e funcio-
nários que vestiram a camisa do clube. Principalmente no Triênio 2019/2022, no 
qual ficamos 14 meses fechados e posteriormente funcionando somente com o 
básico devido a pandemia. Lutamos para manter os empregos, o clube limpo, 
organizado e bonito, por ser muito grande tem um elevado custo de manutenção.

Agradeço a todos os presidentes, comodoros e dirigentes de clubes que ao longo da 
pandemia lutaram com empenho e dedicação para minimizar os impactos desse tsu-
nami para os clubes chamada Covid-19. Sentimos pelas milhares de vidas perdidas.

Por fim, meu agradecimento especial vai para o Presidente Movizzo, que me 
apoiou fortemente nestes meses difíceis, ao Diretor Regional do SindClube, Here-
tiano, e ao Dr Walter Cunha, pela incansável dedicação as nossas dúvidas jurídi-
cas. Permaneço a disposição.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Editor Executivo: Fabrício Correia
Equipe Branded Content: Victor Barreto
Diagramação/Artes: Adriano Augusto
Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
Departamento Comercial: Juliana Ramos
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 ADC Embraer é um produto do Grupo Meon de Comunicação

Revisão final: Suseli Graham Bell

UNIDADES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CLUBE DE CAMPO
Rodovia dos Tamoios, Km 7.5, S/N
Estrada Municipal Padre Luiz Bortolato, 270

EDE
Rua Itabaiana, 40 - Jardim Petrópolis

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

POLIESPORTIVO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100
Parque Martins Cererê

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

ADC EMBRAER
• Presidência ADC Embraer
Charles Anderson Custodio

• Vice-presidência
Antônio Márcio Sarto

• Gerência
Cleber Cruz

DIRETORIA
• Diretores de Ação Social e EGM
Cleber Rosa e Filipe Marson

• Diretor de Academias
André Screpanti

• Diretor Administrativo e Patrimonial
Bruno Domiciano Barbosa

• Diretor Clube de Campo e TTE
Alessandro Fernandes Lima Cavalaro

• Diretor de Complexo Poliesportivo
Robson Ribeiro da Luz

• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

• Diretor EDE
Gustavo Fonseca Fernandes

• Diretor de Esportes
Juliano Estevam Dos Reis

• Diretor de Eventos Esportivos
Julio Cesar Silva

• Diretor do Financeiro
Livio De Assis Soares

• Diretores do Financeiro e Jurídico
Rodrigo de Amorim B. dos Santos

• Diretores de Manutenção
Jefferson Gomes e André Ricardo Silva

• Diretores do Noturno
Marcio Castilho e Marcio Lucio de Souza

• Diretor de TI
Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor Social e Cultural
Celso Erasmo de Oliveira Júnior

• Secretária Geral
Marcia Rafael Ferreira Lopes

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

Forte abraço
Charles Anderson Custódio
Presidente



MEON ADC EMBRAER
NOVOS VOOS

13 São José dos Campos, 20 de janeiro de 2022

A sociedade mundial está em mo-
vimento, crescendo e se expandin-
do. Embora os momentos de crise, 
há empreendedores se conectando, 
buscando projetos e encontrando 
alternativas para novos horizontes e 
resultados. Nos países em desenvol-
vimento, exceção aos emergentes, 
parece que não existem quebras de 
paradigmas, decorrentes de criativas 
formas de pensar e de agir. Nesses 
países, como o nosso, parece que 
existe uma letargia, esperando que 
coisas aconteçam sem nossa determi-
nação ou ação. Ignoramos que cres-
centemente o fenômeno da inovação 
e da criatividade passa a comandar 
iniciativas das economias mais prós-
peras para que, com mais eficácia e 
rapidez, ocupem faixas de demandas 
inovadoras. Mudanças significativas 
são impulsionadas pelo extraordiná-
rio desenvolvimento das telecomuni-
cações, hoje universais. Mais recen-
temente o movimento de produtos se 
intensificou, indo e vindo de e para 
todas as regiões. Nestes momentos 
observa-se o crescimento da migra-
ção de pessoas gerando e buscando 
oportunidades em outros locais. O 

Século XXI mostra que a maioria das 
populações já vive em áreas urbanas, 
densamente povoadas. O setor rural 
mostra reduções populacionais, e a 
maioria das atividades econômicas 
ocorre nas cidades. E é nesses aglo-
merados humanos mundiais que a ri-
queza vem se concentrando. Por isso 
é que o produto mundial de serviços 
tenha superado o industrial.  Tudo 
isso mostra que a globalização é uma 
realidade! Seu impacto já é sentido 
pelas empresas, países e pelas pesso-
as. Isto está cada vez mais explícito 
pelo surgimento de normas e regula-
mentos internacionais, como os de 
direitos humanos, meio ambiente, 
padronização de produtos, etc. Em 
resumo, constata-se que os cidadãos 
são hoje mais mundiais e menos na-
cionais. Os mais variados produtos 
fabricados em todos os países podem 
ser encontrados em todo o mundo, 
fragilizando fronteiras políticas e 
universalizando culturas. Os espe-
cialistas mundiais são unânimes. 
Muito do futuro pode ser previsto, e 
assim, é possível planejá-lo, mas sem 
dúvida, há fortes necessidades de 
que se deva fugir dos atuais estereó-

EM MOVIMENTO

Ozires Silva,
é engenheiro, foi presidente da 

Embraer e da Petrobras e ministro 
da Infraestrutura. É o presidente de 

honra da ADC EMBRAER

tipos criados pelos ambientes locais. 
A pergunta seria: como tratar as no-
vas realidades que, como ocorreram 
no passado alteraram quase tudo? 
A resposta obriga-nos a colocar que 
os vencedores no futuro não são os 
que fizeram os melhores planos, mas 
aqueles que responderam com rapi-
dez e eficiência em relação ao ines-
perado. O mundo está demonstrando 
com clareza que vencer os desafios 
da educação e conseguir fazer com 
que cada cidadão seja o mais com-
petente possível na competição mun-
dial é algo já entendido e aplicado 
em todas as nações de sucesso. In-
vestimentos crescentes em Educação 
e Cultura estão se propagando com 
intensidade em países que rapida-
mente conquistam posições de des-
taque entre os emergentes. Assim, 
não é com surpresa que constata-
mos resultados industriais de países 
menos dotados de riquezas do que 
o Brasil com expressivas presenças 
de marcas próprias, conquistando o 
sucesso e transferindo riquezas para 
suas populações. Temos de nos cons-
cientizar que precisamos ajudar as 
pessoas para produzirem diferenças, 

A SOCIEDADE MUNDIAL

que sonhem com vigor sobre o novo 
e que participem da comunidade 
global como contribuintes. Que não 
sejam somente espectadores do que 
esteja acontecendo. Que acreditem 
em si, conscientes de suas ideias e de 
sua capacidade de materializá-las, 
independente das dificuldades que 
tenham de enfrentar!
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POR DENTRO

TRAÇA PLANOS PARA O 
FUTURO DA INSTITUIÇÃO

NOVO PRESIDENTE
DA ADC EMBRAER

CHAPA VENCEDORA 
DA ELEIÇÃO ASSUME 
TRIÊNIO 2022-2024
ANTÔNIO MÁRCIO SARTO, 
DE 46 ANOS, CONHECIDO 
COMO “TONHÃO”, VENCEU 
A ELEIÇÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, JUNTO COM 
A CHAPA NOVA GERAÇÃO, 
PARA O TRIÊNIO QUE 
COMEÇA NO DIA 15 DE 
JANEIRO.

Quais serão as primeiras ações 
do seu mandato em conjunto com 
a nova diretoria?

Tonhão: Primeiramente, estamos 
muito felizes com nossa vitória na 
eleição, que foi muito disputada. 
Nossos esforços estarão voltados 
em atualizar e modernizar o estatu-
to da ADC Embraer. Diversos itens 
não condizem com a realidade e não 
atendem mais a legislação em vigor, 
bem como não atendem aos requisi-
tos do CBC (Comitê Brasileiro de Clu-
bes) e da Fenaclubes. 

Neste primeiro momento, quais 
são as maiores dificuldades que 
acredita encontrar e o que fazer 
para superá-las?

Tonhão: Sem dúvida, a pandemia de 
Covid-19 colocou a todos em situações 

extremamente adversas. Ainda esta-
mos sofrendo com as perdas. Muitos 
associados foram desligados e con-
sequentemente tivemos uma redução 
substancial no quadro de associados 
contribuintes. Nosso maior desafio é 
trazer de volta os associados que se 
desligaram e também captar novos.

Além disso, precisamos alavancar as 
negociações com patrocinadores e ainda 
buscar os incentivos fiscais em forma de 
captação financeira para os projetos in-
centivados que já estão aprovados.

Quais os principais planos para o 
futuro da ADC Embraer?

Tonhão: Nossa ADC Embraer tem um 
futuro muito promissor. Mesmo diante 
das tantas dificuldades que foram en-
frentadas, nos mantivemos de pé. Isso 
nos traz a certeza de que somos capa-

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!

zes de alçar voos mais altos. Vamos 
trabalhar intensamente na formação 
de atletas, com nossas escolinhas, atu-
ando diretamente nas categorias de 
base em diversas modalidades. Ainda 
vamos buscar resgatar as atividades 
culturais e esportivas que foram para-
lisadas por conta das restrições impos-
tas pela pandemia.

O que o associado pode esperar 
deste triênio que se inicia neste 
ano e vai até 2024?

Tonhão: Nossos associados irão ve-
rificar em breve que temos uma Dire-
toria Executiva engajada e com muito 
gás para levar nossa ADC Embraer ao 
mais alto patamar, seja em qualidade 
de serviços e também em  opções de la-
zer, para proporcionar a todos melhor 
qualidade de vida e bem estar.
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POR SEBASTIÃO JOSÉ MENDES

CRÔNICAS POR 
TRÁS DAS HISTÓRIA 
DA EMBRAER

OZIRES SILVA NASCEU EM 8 DE 
JANEIRO DE 1931, EM BAURU, 
INTERIOR DE SÃO PAULO.
QUANDO MENINO SONHAVA 
FABRICAR AVIÕES NO BRASIL 
NA DÉCADA DE 1940.

Fo
to

: A
rt

hu
r C

os
ta

Em 1948 entrou para a escola pre-
paratória da Força Aérea Brasileira 
(FAB), no Rio de Janeiro, onde re-
cebeu sua licença de piloto militar 
quatro anos depois.

Mudou-se para São José dos Cam-
pos-SP para ingressar no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
em 1959, graduando-se em Enge-
nharia Aeronáutica em 1962.

Após a graduação, passou a liderar o 
Departamento de Aeronaves do então 
Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).

Em 1965 iniciou o projeto IPD-
6504, que se tornaria depois o avião 
Bandeirante.

Ozires Silva promoveu, ao lado de 
um grupo de visionários, a criação 

OZIRES SILVA
da Embraer em 1969, vindo a ser o di-
retor superintendente da companhia 
até 1986, quando aceitou ser presi-
dente da Petrobras.

Após dois anos como Ministro da 
Infraestrutura e Comunicações do 
governo Collor, Ozires Silva retornou 
para a Embraer em 1992 e presidiu a 
companhia até sua privatização em 
dezembro de 1994.

Ozires Silva assumiu a presidência 
da Varig em 2000, permanecendo no 
cargo por dois anos.

Em 2003, criou a Pele Nova Biotec-
nologia, cuja missão estava focada 
no desenvolvimento de inovações te-
rapêuticas e dermocosméticas a par-
tir da biodiversidade do Brasil.

Nas últimas décadas, Ozires se tor-
nou uma voz ativa no país em prol da 
educação, escrevendo diversos livros 
e artigos sobre o tema.

Hoje é presidente do Conselho Es-
tratégico da Ânima Educação, Chan-
celer da Universidade São Judas e 
patrono dos cursos de Engenharia e 
Aviação do Ecossistema Ânima.
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(12) 99253-1907
www.iogringo.com.br

CIDADANIA ITALIANA E PORTUGUESA

10% DE 
DESCONTO

IO. GRINGO

NO PROCESSO JUDICIAL ITALIANO OU
ADMINISTRATIVO/JUDICIAL PORTUGUÊS

NÃO  EXISTE  LIMITE  DE  GERAÇÃO  PARA  A  CIDADANIA  ITALIANA

VOCÊ  PODE  DIVIDIR  O  PROCESSO  COM  IRMÃOS  E  PRIMOS

VOCÊ  NÃO  PRECISA  TER  SOBRENOME  ITALIANO  NEM  PORTUGUÊS

O  PROCESSO  É  CONCLUÍDO  EM  ATÉ  2  ANOS

VOCÊ  GARANTE  ENTRADA  SEM  VISTO  EM  MAIS  DE  150+  PAÍSES

O PASSAPORTE É SEU E O TRABALHO É NOSSO
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Como está sendo realizado o tra-
balho no setor administrativo nes-
te período de gestão?

Bruno: Atualmente a ADC EMBRA-
ER caminha com as próprias pernas, 
mas nem sempre foi assim, a chapa 
Nova Geração teve a missão de des-
bravar um novo cenário de escassez 
financeira. Sem obras faraônicas 
e com pé no chão a base foi sendo 
construída e hoje novos horizontes 
estão à nossa frente. Ingressarmos 
no CBC e Fenaclubes trouxe a reno-
vação que a ADC precisava e com 
projetos incentivados vamos elevar 
a ADC Embraer para a grandeza que 
ela merece estar.

Quais ferramentas e otimizações 
estão sendo implantadas para fa-
cilitar o associado na resolução de 
dificuldades?

Bruno: É muito comum associar-
mos a ADC EMBRAER com a própria 
EMBRAER. A empresa é gigantesca 
e possui uma estrutura invejável, 
a qual nós que trabalhamos lá não 
nos damos conta de que existe um 
custo para estas facilidades dispo-

VEM SE REFORMULANDO 
PARA FACILITAR AS AÇÕES 
DOS ASSOCIADOS

níveis aos colaboradores, e que nem 
sempre pode ser aplicada a ADC.  A 
informatização deve ser ampliada ao 
máximo, pois atualmente as pessoas 
demandam de informações rápidas. 
Um grande passo foi dado com a pos-
sibilidade de reservas de quiosques e 
a integração de novos sócio de forma 
online, até mesmo uma simples ma-
quininha de cartão que não existia 
passou a facilitar e muito a interação 
com os associados.

Pensando no futuro, qual o pla-
nejamento e objetivo da diretoria 
do setor administrativo? 

Bruno: Começamos este ano de 
2022 motivados com a reeleição da 
nossa chapa e ansiosos para colocar-
mos em prática os projetos que pre-
tendemos para este triênio. É hora de 
sermos criativos, a fim de viabilizar 
os projetos com segurança, sustenta-
bilidade, qualidade e menor impacto 
financeiro. Pretendemos realizar um 
trabalho que o sócio fique satisfei-
to, e que quando perguntado sobre 
a ADC EMBRAER possa sorrir e falar 
com orgulho de ser um associado.

SETOR
ADMINISTRATIVO

Bruno Domiciano Barbosa, tem 
35 anos, é o atual diretor do setor 
administrativo da ADC Embraer. 
Há 7 meses na função, ele é um 
dos mais novos colaboradores e 
incorpora o time de diretores.

SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO E 
FACILIDADES NO PORTAL DO ASSOCIADO 
SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS
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São José dos Campos            pos.faap.br          (12) 99671-7317

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

Sucesso
É um desejo que pode ser conquistado

com muita luta e  determinação.

Aponte seu 
celular

Gestão de Processos Lean (Dupla Certificação)
 Desenvolvimento de Startups

PÓS-GRADUAÇÃO

Persiga suas paixões

A conquista do seu 
sucesso começa aqui!

FAÇA FAAP
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O Tik Tok é a sensação do momento entre as crianças, a 
rede social chinesa atrai cada vez mais o público infantil, 
que entra na plataforma para mostrar os seus talentos e 
se tornar popular na comunidade.
Entre os mais de 500 milhões de usuários do aplicativo, 
metade são adolescentes acima dos 13 anos. As crianças 
entram na rede por meio de contas criadas pelos pais ou 
por elas mesmas, para cantar, fazer dancinhas, 
brincadeiras, piadas ou mesmo mostrar os bichos de 
estimação. Diferentemente do Instagram ou do 
Facebook, cujas postagens se baseiam principalmente 
em fotos e textos, o TikTok é uma rede social de vídeos 
de curta duração, entre 15 e 60 segundos. O nome do 
aplicativo, inclusive, tem relação com a rapidez dos 
clipes: a palavra TikTok é inspirada no tique-taque, 
barulho feito pelos ponteiros de um relógio, cujo termo 
também é usado para marcar ações em um espaço de 
tempo. Mas cuidado com o excesso de tempo dedicado 
pra ela, a busca por curtidas pode também trazer danos 

Crianças e adolescentes no TikTok!

à autoestima e con�ança, além de desestimular 
atividades como brincar e conviver com os amigos e 
familiares.

porque não joga 
com ele filho?

Tá doido Pai?
Futebol para cegos!!

Ele é uma criança 
igual a você  

Quase metade dos usuários dessa rede social chinesa é 
adolescente, e embora a idade mínima para uso seja de 13 
anos, crianças estão cada vez mais presentes na plataforma

Diversão garantida e cuidados com os excessos

Hater- É o termo utilizado para determinar uma 
pessoa ou um grupo de pessoas que está preparado 
para criticar, diminuir, apontar erros e, em algumas 
situações, ofender alguém, principalmente famosos 
e celebridades.

Ele joga muito
 melhor do que eu  

Hitar- É quando uma pessoa ou alguma coisa fez 
grande sucesso com sua ação.

A combinação férias e verão fez as pis-
cinas do Clube de Campo se tornarem o 
lugar perfeito para diversão e para se re-
frescar das altas temperaturas.

As piscinas estão abertas e dispo-
níveis desde o mês de novembro, 
quando foram liberadas após decreto 
municipal, com funcionamento de 
quarta a domingo. Para usar, é pre-
ciso seguir as seguintes regras: fora 
da piscina é obrigatório a utilização 

FICAM ABERTAS DE QUARTA 
A DOMINGO EM JANEIRO

PISCINAS
OS EXAMES DE INSPEÇÃO DE PELE 
PODEM SER FEITOS DE 9H ÀS 16H

de máscaras e usar roupa apropriada 
para uso da piscina.

Já os exames de inspeção de pele, 
são obrigatórios a partir de 4 anos de 
idade. Com validade por 3 meses, os 
exames são feitos pelo valor de R$ 
15,00 para associados. Para visitan-
tes o exame é válido somente para o 
dia, e tem o valor de R$ 25,00.

O horário para realização do exame 
é das 9h às 16h.



MEON ADC EMBRAER
19 São José dos Campos, 20 de janeiro de 2022

APROVEITE AS FÉRIAS 
ESCOLARES PARA 
CONHECER NOSSO 
CLUBE DE CAMPO

Janeiro é mês de férias escolares e o Clube de 
Campo da ADC Embraer está aberto de quarta a do-
mingo para receber você e sua família.

No espaço do Clube você pode passear no peda-
linho, brincar no playground infantil, tem espaço 
para caminhadas, quadras, campo e até lugar para 
fazer piquenique. O Clube de Campo está aberto de 
quarta a domingo, das 8h às 17h. 

VEM PRO 
CLUBE



MEON ADC EMBRAER
20 MEON ADC EMBRAER

A ADC Embraer arrecadou mais de 
190 kg de alimentos em ações solidá-
rias no mês de dezembro. 

Na primeira ação, cerca de 100 kg de 
alimentos foram arrecadados e doados 
à assistência social da igreja evangélica 
de Pinheiros de São José dos Campos, no 
final do mês de dezembro.

A arrecadação é fruto de uma parce-
ria com o Comando de Policiamento 
do Interior 1 e do 3º Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia (BAEP). Os órgãos 
solicitam a cada policial a doação de 

FAZENDO A DIFERENÇA

1 kg de alimento para participarem da 
confraternização de final de ano, que 
ocorre na ADC Embraer.

Outra ação solidária realizada no mês 
de dezembro foi no evento de troca de 
faixas da escolinha de judô.

Os pais e familiares presentes no Po-
liesportivo da ADC Embraer levaram 
93 kg de alimento não perecível. Toda a 
arrecadação foi doada ao Caritas, uma 
casa de acolhida da Diocese de São José 
dos Campos, localizada na Avenida Rui 
Barbosa, no Jardim Bela Vista.

EM DEZEMBRO ARRECADAM 
MAIS DE 190 KG DE ALIMENTOS

AÇÕES SOLIDÁRIAS
DOAÇÕES FORAM FEITAS A DUAS 
INSTITUIÇÕES EM SÃO JOSÉ
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 
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LIVRO

Sing 2 (Idem, EUA, 2021)
• Animação
• Direção: Garth Jennings
• Elenco: Wanessa Camargo, Fiuk, Lexa
Em “Sing 2”, o criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas 
se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante 
e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas 
um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e 
persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se 
juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande 
sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder 
da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer 
a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos 
amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.

SHOW

ABBA THE MUSIC PERSONALITÉ
O tributo ABBA The Music chega com todo o talento, a energia e o 
carisma brasileiro para representar a lenda sueca e eternizar a sua 
incrível história e seus grandes sucessos. O show conta com belos 
figurinos, interpretações marcantes e uma avalanche de emoções 
para todos os amantes do fenômeno sueco. A sorocabana Mari 
Moraes, que marcou presença em programas conceituados 
como “Máquina da Fama”, “Programa Raul Gil” (SBT), “Domingo 
Espetacular” (RECORD), “Domingão do Faustão” (GLOBO) e, 
mais recentemente, “Programa Silvio Brito Em Familia” (REDE 
VIDA), interpreta a garota de cabelos dourados – Agnetha – e 
acumula mais de 200 cidades em sua trajetória de shows, tendo 
como palcos, os mais importantes teatros e espaços de eventos, 
no país e América Latina. O quarteto fantástico é completado 
por Cine Santos, Thay Henrique, intérpretes de Frida e Björn, 
respectivamente; e Davi Fernandes, diretor musical, representando 
Benny Andersson no vocal e teclados.
• 23 de Janeiro, domingo às 19h00
• Local: Teatro Colinas • Duração: 90 minutos
• R$ 80,00 / R$ 40,00

CINEMA
Em edição completamente reformulada e 
comemorativa este livro é um divisor de 
águas e uma referência única sobre a história 
criação e motivações para o surgimento de 
uma das maiores e mais sólidas empresas 
brasileiras da atualidade: a Embraer. Narrada 
por Ozires Silva, expoente máximo da 
aviação civil nacional, este livro percorre 
a singular história da Embraer sob a ótica 
daquele que ainda em infância sonhava 
com a possibilidade da decolagem de um 
grande sonho. É uma leitura indispensável 
que oferece um conteúdo para a reflexão e a 
inspiração de futuros e atuais. Indispensável 
para promover inspiração e trazer reflexões 
valiosas sobre empreendedorismo.

A DECOLAGEM DE
UM GRANDE SONHO
• Ozires Silva
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programa

apresenta

Em cada programa um roteiro
completo com dicas de hospedagem,

gastronomia, destinos e aventuras
nas cidades da RMVale.

TODO SÁBADO 
ÀS 10H
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programa

apresenta

Em cada programa um roteiro
completo com dicas de hospedagem,

gastronomia, destinos e aventuras
nas cidades da RMVale.

TODO SÁBADO 
ÀS 10H



ILHABELA
CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO “NAVEGAR É PRECISO, 
MAS COM RESPONSABILIDADE” SEGUE EM ILHABELA

À BEIRA-MAR//

Da Redação

Serviço:
PARA MAIS 
INFORMAÇÕES, 
ENTRE EM CONTATO 
COM A DELEGACIA 
DA CAPITANIA DOS 
PORTOS PELO 
TELEFONE
(12) 3892-1550.
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banhistas (50 metros da faixa da areia). 
A Prefeitura de Ilhabela instalou 

placas entre o Pequeá e Vila. Além 
disso, panfletos foram distribuídos 
em marinas da cidade para ajudar 
na divulgação. Nestes materiais, foi 
inserido um QR Code onde a pessoa 
acessa as informações com as coor-
denadas e o mapa de limitação de 
acesso das embarcações. As embar-
cações que estiverem fora da área 
determinada serão notificadas pela 
Marinha do Brasil. “Mais uma vez 

Em parceria com a Marinha do Bra-
sil, a Prefeitura de Ilhabela desenvolve 
diversas ações de fiscalização da cam-
panha “Navegar é preciso, mas com 
responsabilidade”, visando garantir 
a segurança marítima e a proteção da 
vida de banhistas que se refrescam em 
áreas próximas às de circulação de em-
barcações. Com a temporada de verão e 
o aumento de embarcações e banhistas, 
as ações de fiscalização aumentam, em 
especial nas áreas demarcadas pela Ma-
rinha do Brasil como de segurança aos 

Prefeitura e Marinha se unem em 
prol do cumprimento das leis e da se-
gurança dos moradores e turistas no 
nosso mar”, destacou o secretário de 
Governo de Ilhabela, Cezar De Tullio. 

“O objetivo é ordenar o uso da orla, 
garantindo aos banhistas e usuários a 
segurança. Os proprietários das embar-
cações vão saber se podem navegar no 
trecho ou se são impedidos. A ideia é 
que todos possam desfrutar da orla com 
segurança”, disse o prefeito de Ilhabe-
la, Toninho Colucci.



Da Redação

SÃO SEBASTIÃO
SISTEMA MURALHA ELETRÔNICA 
AUXILIA NA CAPTURA DE FORAGIDOS

dos integrantes foram reconhecidos 
através do Sistema Muralha. Desde 
2017, a administração municipal re-
aliza uma série de ações e aprimora-
mentos na corporação que fizeram 
com que São Sebastião seja conside-
rada a cidade mais segura do litoral 
paulista e a 5ª mais segura do país 
entre os municípios com até 100 mil 
habitantes. O sistema de segurança 
implantado na cidade pelo Centro de 
Operações Integradas (COI), Muralha 
Digital, uma vez que identifica uma 
placa, é capaz de relatar se o veículo 
é furtado, roubado ou clonado, inclu-
sive se o proprietário ou proprietária 
está com os documentos em dia, ou 
procurado pela Justiça. São Sebas-
tião foi à primeira cidade do Litoral 
Norte a aderir e instalar o sistema de 
monitoramento Muralha Digital, in-
tegrado ao Sistema Córtex da Secre-
taria de Operações Integradas, Secre-
taria Nacional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça.

A Prefeitura de São Sebastião, por 
meio da Secretaria de Segurança Ur-
bana (SEGUR), divulgou no dia 10 de 
janeiro balanço do Centro de Opera-
ções Integradas (COI) e do sistema 
Muralha Eletrônica em 2021. Segun-
do levantamento da SEGUR pelo 
monitoramento de câmeras em todo 
o município, 62 veículos foram abor-
dados pela Polícia Municipal, no ano 
passado, e destes, 19 foram apreendi-
dos por queixa de furto ou roubo; 16 
condutores foram presos por estarem 
com mandado de prisão em aberto; e 
em outros casos, após averiguação, 
ficou constatado que os veículos fo-
ram furtados anteriormente e que 
não estavam baixados no sistema. 
Ainda de acordo com a secretaria, 
o Sistema Muralha auxiliou na re-
solução de diversos crimes, como a 
prisão da quadrilha do Pix, em ope-
ração integrada com a Polícia Militar 
(PM) e Polícia Civil, na Costa Sul de 
São Sebastião, em que os veículos 
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À BEIRA-MAR//



ARTE & VIDA
MEOW //

Da Redação

28 MEON JORNAL

MUSEU DO FOLCLORE
É UMA BOA OPÇÃO DE LAZER NAS FÉRIAS

Janeiro é o mês das férias escolares 
e para as crianças que ficaram em 
São José dos Campos há boas opções 
de lazer. Uma delas é conhecer o Mu-
seu do Folclore, que fica no Parque 
da Cidade, em Santana, na região 
norte. As visitas podem ser feitas de 

terça a sexta, das 9h às 17h, e aos fi-
nais de semana, das 14h às 17h, sem 
necessidade de agendamento prévio. 
A entrada é gratuita a todos.

A principal atração do museu é a 
exposição permanente “Patrimônio 
Imaterial: Folclore e Identidade Re-

gional”, que destaca a cultura popu-
lar da região através de objetos, fo-
tos, vídeos e textos colocados em sete 
ambientes diferentes. A exposição foi 
montada sob curadoria do museólo-
go e antropólogo Raul Lody.

No espaço é possível acompanhar 

a exposição temporária “Território de 
Sonhos e Lembranças”, que reúne tra-
balhos em bordado da artista popular e 
bordadeira Therezinha Mariano Pinhei-
ro, natural de Itapetininga (SP), conhe-
cida em São José como Dona Thereza da 
Pousada do Vale, bairro onde mora.
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Serviço
Museu do Folclore de SJC
Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)
(12) 3924-7318 e (12) 3924-7354
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Exposição
virtual e presépio

Além das duas exposições físicas, o visitante ainda pode apreciar 
de maneira virtual uma segunda mostra temporária, “Com quantas 

histórias se monta um presépio?”, que por meio de textos, fotos e 
vídeos com depoimentos recria algumas histórias vivenciadas pelo 

museu ao longo dos anos que envolvem esse símbolo natalino.
Quem vai até o museu também pode conhecer o presépio que 

está montado na área externa do prédio das exposições. Ele faz 
parte do Ciclo de Natal do museu, e todos os anos é montado 

por alguém da comunidade. Em 2021, a montagem ficou a cargo 
da joseense Aparecida Donizetti Santana de Souza, que rece-

beu ajuda do marido, dos filhos e amigos.

Biblioteca
especializada
Depois de visitar as exposições e o presépio, o visitante também pode 
conhecer um pouco mais sobre o que acabou de ver e outros assuntos 
da cultura popular, para isso a dica é ir até a Biblioteca Maria Amália 
Corrêa Giffoni, do próprio museu, que fica no prédio anexo.
O espaço funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, e possui um acer-
vo com mais de quatro mil obras, entre elas, livros, DVDs e CDs, que 
podem ser emprestados (mediante cadastro) e pesquisados pela inter-
net anteriormente. 

Chegada
das Bandeiras
No dia 30 de janeiro, último domingo do mês, será possível acompanhar 
de perto no Museu do Folclore uma das muitas manifestações folclóricas 
da nossa região, a Folia de Reis. Neste dia, cerca de 13 grupos deverão 
participar de mais um encontro conhecido como Chegada das Bandeiras.
A folia marca o encerramento do Ciclo de Natal e o fechamento do presé-
pio do museu. A atividade é aberta ao público e começa às 9h e deve se 
estender até o final da tarde, com uma missa e a bênção das bandeiras.

Gestão
O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricar-
do, que funciona sob gestão do Centro de Estudos da Cultura Popular, 
organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Conheça mais sobre 
o museu e seus projetos acessando o site www.museudofolclore.org.
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Feliz Ano Todo!!!!!! De volta 
à vida, peçonhentas que 
me infernizaram enquanto 
agonizava de paixão com 
um duplo dry martini e uma 
companhia quase angelical 
surgida do meu imaginário, como 
canta Liniker. Okay, confesso 
que surtei, quem nunca? Mas 
de volta ao palco gritando com 
toda certeza que meu amor é 
de “que”, como sopra minha 
amiga operante do pop music 
nacional com um Prada de 
alguns milhares de reais no 
pé, Pabllita. Vamos a primeira 
coluna do ano no top “TEEN”, 
fiquem tranquilos são todos + 
18, mais linda da RMVale. Pode 
ser? Sim, sim e sim, coluna very 
Young nesta edição. Aqui little 
princes e infantas que tem tudo 
para voar alto em 2022. Prontos 
para o desbunde? Aproveito 
para informar às invejosas que 
estou com a carta de renovação 
de meu contrato com este 
resplandecente conglomerado 
de mídia prontinha para poder 
assinar com minha Montblanc 
Heritage Collection Rouge. 
Quem viver verá!

TOP TEEN ++++ 18  DA RMVALE

JÉSSICA MIRANDA, 
INFLUENCER: MODA, 

VIAGENS, ROTINA

LUCIANO GARCIA, 
MODELO, ATLETA, 
APRESENTADOR

ROBSON ROGER COELHO, 
INFLUENCER: MODA, HUMOR

E LIFESTYLE

GABRIELA ABRAVANEL, 
INFLUENCER, APRESENTADORA 

DE TELEVISÃO

VINICIUS VOAR,
MÚSICO

VINÍCIUS NOGUEIRA, 
CONSULTOR DE PROJETOS 

DE INOVAÇÃO

DANIELA PASQUALIN, 
INFLUENCER, EMPRESÁRIA

ALINE PEREIRA, 
INFLUENCER: MODA, 
LIFESTYLE E VIAGENS

ANA CLARA MARIANO, 
INFLUENCER: BELEZA, MODA 

E FITNESS

Fenda, 2021. Ilustração digital.

LUCAS GUILHERME, 
DANÇARINO, MODELO E 

CANTOR
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Como cantava Tetê Espindola, meu amor está escrito nas estrelas e 
você entrou 2022 com o pé direito nos assuntos do amor. Vênus segue 
brilhando em seu signo e Marte atravessa seu paraíso, sinal de que o 
seu carisma estará um arraso e aquele crush divino pode cair em sua 
graça. Mercúrio estimulará o diálogo e você se sentirá mais livre para 
expressar o que sente e deseja com o mozão. Os dons do seu signo 
estarão à serviço do seu progresso e você tem tudo para se destacar 
no que faz. Marte passará a se movimentar em sua Casa do Trabalho 
de hoje. Bons ventos sopram a favor da sua vida familiar e o período 
promete ser de muita estabilidade e harmonia com as pessoas queridas. 
Sol e Netuno despejam boas vibes em seu lar. Seu vigor físico estará em 
alta e sua alegria de viver será uma barreira para afastar os males. Só 
procure fazer as coisas sem se afobar, tenha cautela no trânsito, nada de 
buzinaço ou dedinho do meio, okay? Conte até dez e seja felizzzzzz.

O ano começou paradão nas paqueras por causa das vibes de 
Vênus em seu inferno astral, mas sua hora chegou. Chegou, che-
gou, está na hora da alegria .... O Sol brilha em seu signo nesta 
quinzena deixando o seu poder de sedução tinindo. Momentos 
calientes podem marcar presença na intimidade, que será o ponto 
alto da relação. Para quem sempre leva os interesses profis-
sionais muito a sério, como você, 2022 já começa a todo vapor. 
Mercúrio vira o ano em seu signo, deixa seu jeito ainda mais 
focado, responsável e também fortalece a sua energia mental. Os 
compromissos de trabalho estarão entre as suas prioridades e os 
louros do seu empenho serão colhidos a partir de quarta, quando 
Vênus passa a brilhar especialmente para você. Filhos, sobrinhos 
e crianças vão proporcionar mais felicidade em sua vida familiar.

O Sol passa a influenciar diretamente os seus interesses de trabalho, 
também promete mais desembaraço e flexibilidade, o que facilitará os 
contatos com os colegas, chefes ou clientes. Na saúde, vai receber 
fortes energias do Sol aquariano, mas não significa que não precisa 
se cuidar. Sem aglomeração, máscara e álcool em gel, sagitarianos! 
Marte, Urano e a Lua estão juntos e deve receber notícias de pa-
rentes 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 generosas com Netuno neste e no próximo fim de semana 
prometendo sucesso na conquista e momentos felizes no romance.

Ano Novo, e um novo ano também, gostou do trocadilho? Pois é, seu 
signo já começa a viçar achar uma carinha metade, não é menina? 
Vai chover, raining men, na sua horta. E olha que as chuvas não tem 
dado tréguas, ao contrário tem dado trombas. Vênus migra para o 
ponto mais alto do seu Horóscopo e troca likes com Marte, trazendo 
ótimas vibes e promessas concretas para o seu coração. Os novos 
tempos começam com vários astros importantes em sua 10ª Casa, 
sinal de que suas habilidades estarão mais visíveis e você vai chamar 
atenção dos chefes. Marte estará em sua Casa da Fortuna, você terá 
que ser firme para não gastar por impulso e fazer bom uso da sua 
grana. Na segunda quinzena de janeiro, Júpiter, Mercúrio e Saturno 
apontam um período gratificante e cheio de sintonia com sua tribo bb. 
Pode conhecer outras pessoas e ampliar seu círculo social.  

Amiga virginiana, se ainda não encontrou o crush certo, pode estar 
prestes a conhecer ou se aproximar afetivamente de alguém que é 
um forte candidato a par perfeito, ouvi? E se der certo, ou melhor vai 
dar certo, em todos os sentidos da frase, quero um mimosinho. A von-
tade de embarcar em um namoro firme vai aumentar a partir de terça 
e você contará com o providencial incentivo dos planetas do amor e 
da paixão para se dar bem na paquera e na conquista. Vênus e Marte 
trocam ótimas energias. O Sol capricorniano, sempre ele, dará mais 
organização e perseverança para você batalhar por suas ambições e 
a lunação de janeiro reforça essa indicação. Clima de forte união com 
a família. Na quarta, uma amizade estremecida deve voltar às boas. 
Vigie seus hábitos e procure ter mais moderação nos comes e bebes 
para não prejudicar sua saúde, tá okay?

Já se foram quinze dias de janeiro, 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 objetivos, inclusive aqueles que 
você deixou de lado por conta da pandemia. O espírito de liber-
dade se fortalece e a vontade de trilhar outros caminhos deve se 
intensificar. A Lua, Mercúrio e Urano fazem um trio batidão para 
favorecerem seus interesses e pode escrever: há boas possibi-
lidades de mais dinheiro!!! No amor, Vênus e Netuno enchem o 
astral e trazem novas paqueras. Nada de amor de que, ouviu? 
Cultive e o jardim florescerá. Olha como estou romântica!

Gatona ou gatíssimo leitor que me ama, vocês estãoi com a faca 
e o queijo nas mãos para paquerar, conquistar e pode começar 
um lance gostoso com alguém que tem sua vibe. Na vida a dois, 
tudo azul! Sol e Netuno trocam quase carícias, bb. Júpiter e 
Saturno, que entraram em sua Casa do Trabalho em dezembro, 
seguem firmes nesta posição, fortalecendo sua confiança, auto-
nomia e persistência. Astros importantes se movimentam no setor 
mais positivo do seu Horóscopo e prometem um começo de ano 
alegre em seus contatos e contatinhos. Parentes e amigos vão 
disputar suas atenções, e fique tranquilo, não querem dinheiro, 
rá rá rá. Contará com boa energia física, a mente estará mais 
arejada e o nível de estresse vai oscilar pra baixo.

Prefira a privacidade e aproveite a quinzena para pensar nas 
mudanças que deseja e determinar planos de longo prazo, mas 
não fique só nos planos, aja agora também. Clima íntimo, troca 
de confidências com alguém da sua confiança e aposta num 
novo projeto profissional desenharão um panorama positivo para 
o futuro. No trabalho, novas metas chegando. Muita coisa poderá 
mudar na sua cabeça nesta época de reformulações e de virada 
de vida. Importante não perder a essência. No amor, tempo para 
repensar também a relação, não estou dizendo para terminar, 
mas para analisar se tem sido uma boa companhia. Se não 
estiver namorando e querer, vai ter paixão sobrando.

Vênus abre o ano em seu paraíso astral e turbina o seu poder de 
sedução, fazendo você atrair paqueras com muita facilidade. Se tem 
um amor para chamar de seu, ou mesmo um amor de que, segundo 
minha amiga Pabllo, vai entrar em 2022 numa boa com sua cara-me-
tade e Júpiter garante que não faltarão dias alegres na união. Seu 
signo estará mais focado do que nunca nas oportunidades graças 
às vibes do Sol e de Mercúrio. Eles fortalecem sua disposição, seu 
empenho e destacam seu senso de responsabilidade, qualidades que 
podem te levar mais longe. Hoje, Urano retoma o movimento direto e 
promete novidades, inclusive proposta de emprego em outra empresa 
ou cidade. Nas relações sociais, tende a se aproximar de quem vê 
com mais frequência, sobretudo no trabalho. Boas amizades devem 
surgir nos contatos com colegas. Dê um pouco mais de atenção para 
algo ligado à pele ou dentes, tá bom lindinha. 

Já sei, só está pensando naquela viagem, não é? Tudo bem, entre 
no Meon Turismo ou assista na TV Thathi SBT, pesquise curso, 
amplie comunicações e descubra ótimas dicas para enriquecer sua 
bagagem cultural e reinventar a vida, queridão ou queridona. Tempo 
bom para estudar um outro idioma e explorar talentos que você 
nem sabia possuir. Conversas agradáveis e animadas com irmãos, 
ou pessoa próxima, trarão informações preciosas que viabilizarão 
um projeto pessoal. Invista nos estudos e no seu desenvolvimento. 
Segurança no amor, tempo de andar uma casa no relacionamento, 
disse andar para frente, ouviram? No dinheiro, o Universo quer que 
você tenha abundância. Pense e aja!

Áries

Leão

Touro

Virgem

Capricórnio

Gêmeos

Libra

Aquário

Câncer
(21/06 - 22/07)

Escorpião

Peixes

(23/07 - 22/08) (23/08- 22/09)
(23/09 - 22/10)

(23/10 - 21/11)

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

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

CRUZADINHA
HORIZONTAIS
1. Causar lesão, ferir. (5) 
4. Despertar. (7) 
8. Ficar isolado (feminino, plural). (7) 
9. Talvez, quem sabe. (5) 
10. O oposto de “sim”. (3) 
11. Excluir, tirar. (8) 
13. A ovelha foi _. (6) 
14. Jogada de ataque ao rei no jogo de xadrez (plural). (6) 
17. Que ostenta luxo (plural). (8) 
19. Grito de agonia. (3) 
21. Mascote do Flamengo. (5) 
22. Município do Rio de Janeiro. (7) 
24. Que grava, oprime (feminino). (7) 
25. Correto, preciso (feminino). (5)

Fonte: www.rachacuca.com.br

VERTICAIS
1. Matemático que participou do desenvolvimento do cálculo moderno. (8) 
2. Escola, em inglês (plural). (7) 
3. Vermelho, em inglês. (3) 
4. Aflição, angústia. (6) 
5. Tipo de planta/flor (plural). (9) 
6. Turma do _-disso. (5) 
7. Cavalo de pelo branco e pardo. (4) 
11. Extravagante, excêntrico. (9) 
12. Pressão _. (8) 
15. Pessoa que usa alguma coisa (feminino). (7) 
16. Hábito antigo e tradicional. (6) 
18. Prática condenada pela Igreja na Idade Média. (5) 
20. Pulmão, em inglês. (4) 
23. Dedo do pé, em inglês. (3)

Horóscopo
POR ZAIRA MARIA OLOFF

Se quiserem mais conselhos, redacao@meon.com.br
Prestigiem a Zairinha, aqui
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O novo ano chega com as energias generosas e otimistas de Júpiter 
em sua Casa do Amor, sinal de que seu signo estará mais animado, 
descontraído e você vai curtir um período glorioso na paixão. Sei que 
já começou no Rio, não é? Cuidado com a variante da COVID.  Pensa 
que não notei que foi para balada?. Marte migrou para Touro e está em 
paz com Vênus, anunciando uma fase cúmplice e envolvente com o 
mozão. Um belo aspecto entre o Sol e Netuno vai alimentar sua criati-
vidade e disposição no trabalho. Seus talentos natos estão em alta nas 
primeiras semanas e você vai sobressair em suas funções. Se não tem 
trampo fixo, pode bolar algum negócio promissor e que terá condições 
de tocar da sua própria casa. O período também será de muito carinho 
e realização nas amizades. Retomar contato com alguém que não vê 
há tempos vai encher seu coração de alegria. O bom astral em família e 
acontecimentos felizes também ajudarão a elevar seu bem-estar.

O Sol brilha em sua Casa das Realizações e quase mantém um 
affair com Netuno, seu regente, anunciando um período perfeito para 
você concretizar seus ideais. Claro que o amor faz parte do pacote, 
bbzinha. Só evite pressionar seu alvo a tomar decisões para não ar-
riscar o lance. O ano nem bem começou e você já pode sonhar com 
conquistas importantes. Ao menos se depender de vários astros, o 
caminho estará aberto para alcançar seus objetivos e qualidades para 
consagrar vitórias no trabalho. Poderá faturar com vendas, compras, 
trocas, divulgação, aulas, encomendas, entregas e serviços que 
envolvam comunicações e mídias. Você estará mais presente na vida 
das pessoas queridas e vai estender a mão para quem precisar. Só 
não deixe que mal-entendidos prejudiquem o bom astral. Na saúde, 
o astro-rei, sol queridoooo, vai dar a maior força para você passar o 
primeiro mês do ano com o organismo protegido e a saúde em dia.




