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Com 22,3% das intenções
de voto, Délcio Sato (PSD)
lidera corrida eleitoral à
prefeitura de Ubatuba.

Caçapava
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Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Cidade Simpatia da
RMVale tem 12 candidatos
disputando a prefeitura.

ELEIÇÕES 2020

JUSTICA ELEITORAL ESTÁ COM TUDO PRONTO
PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
A Justiça Eleitoral nas 39 cidades da RMVale está com tudo
pronto para as eleições municipais deste domingo, dia
15 de novembro. Por conta da
pandemia do novo coronavírus, acredita-se que o número
de abstenções será elevado.

MAIOR ELEIÇÃO DA HISTÓRIA DA RMVALE
EM NÚMERO DE CANDIDATOS E ELEITORES
OCORRE NESTE DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO

A recomendação é para quem
estiver com algum sintoma da
doença não comparecer ao local de votação. São José dos
Campos conta com o maior
colégio eleitoral, 540.501 eleitores, já Arapeí tem o menor
eleitorado, 2.503 votantes.
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FESTIVAL
FELINO PRETA

O MAIOR FESTIVAL DE
CULTURA NEGRA DO
LITORAL NORTE

9

TOUR DE
FRANCE

INSCRIÇÕES PARA
ETAPA DE CAMPOS
DO JORDÃO ESTÃO
ENCERRADAS

16

CARROS ANTIGOS
EM CAÇAPAVA

EXPOSIÇÃO “MUSEU
PAULISTA DE ANTIGUIDADES
MECÂNICAS E SUAS MEMÓRIAS”
É REABERTA AO PÚBLICO

12
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EDITORIAL.
Eleições 2020,
responsabilidade e esperança
A cada dois anos, brasileiros de todas as matizes, entre
18 e 70 anos são chamados às urnas para escolher democraticamente quem serão seus representantes na condução política, nas esferas federal, estadual e municipal. Este
ano, no entanto, passamos pela maior pandemia da história contemporânea, uma crise sanitária sem precedentes
que até esta semana vitimou mais de 160 mil brasileiros,
segundo dados do Ministério da Saúde. A crise exigiu atuação eficaz dos agentes públicos no combate aos problemas da sociedade – e, consequentemente, refletirá nas
escolhas do eleitor neste domingo. Respeitando a pluralidade de vozes, pilar maior do jornalismo exercido pelo
Grupo Meon de Comunicação, estivemos lado a lado
com o eleitor maximizando a voz dos candidatos, seja por
meio do Portal Meon, da revista Metrópole Magazine
e do Meon Jornal, ampliando o enfoque nas propostas
de todos os candidatos de forma igualitária e apartidária
com a intenção de permitir aos nossos milhões de leitores conhecerem um pouco mais sobre quem se dispõe a
representar os cidadãos e o que pretendem fazer, pelos
próximos quatro anos, caso sejam eleitos. O Brasil é um
país reconhecido pela democracia e possibilidade de todos exercerem suas opiniões a respeito de seus governos
e governantes, mas nem sempre foi assim. Vivemos duros
golpes e grandes restrições ao direito de participação popular no processo de escolha dos governantes: as mulheres não tinham direito de votar; o voto era definido pela
renda (voto censitário – direito apenas dos ricos) e, ainda,
controlado por coronéis (voto de cabresto), sem contar
o período da ditadura militar. O eleitor deve celebrar seu
direito de escolha e fazer das eleições a festa da democracia, optando pelos candidatos que concorrem pela legenda
ou coligação formada pelo partido de sua preferência. Não
venda seu voto, vote consciente, sabendo que a escolha é
apenas o primeiro passo. Acompanhe de perto o exercício
do mandato de seus escolhidos que forem eleitos e verão
a transformação da política que tanto queremos e lutamos. Que sua escolha reflita em melhores dias para todos
que coexistem com você.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
Departamento Comercial: Ana Piassi, Caroline Lima,
Cristiane dos Santos e Luiza Tralli
Distribuição: Edson Amaral
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OPINIÃO //

COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O QUE PENSAM AS AUTORIDADES

20 anos de combate ao abuso e a exploração
sexual de crianças e adolescentes

O silêncio e a crueldade do abuso
sexual infantil nesta pandemia

A Lei Federal n° 9.970, de 17 de maio de 2000, assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, instituiu o “Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. A escolha dessa data refere-se ao fatídico dia 18 de maio de 1973, onde uma menina de
oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito
Santo. O cadáver apareceu seis dias depois, carbonizado. A pedofilia é um
crime hediondo e aflige a humanidade há muitos anos, mas, em decorrência
dos assustadores índices de agressões sexuais de adultos contra crianças e
adolescentes, torna-se centro de estudo das ciências jurídicas, sociais e da psicologia. Dados apresentados pela Polícia Federal apontam que o Brasil possui
o 4° lugar no consumo de pedofilia no mundo, 76% de todos os pedófilos
estão no Brasil. O Centro de Estudos Sobre Tecnologia da Informação e da
Comunicação, CETIC, mostrou que oito em cada 10 adolescentes brasileiros já
estão nas redes sociais. O Brasil é líder no número de portais com conteúdo
pornográfico infantil. Dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH) mostram que a cada oito minutos uma criança é vítima de abuso sexual. De um total de 60 mil casos analisados, 80% das
vítimas são meninas com idade entre dois e 10 anos. Estes números revelam
dois aspectos importantes destes crimes no país: a questão do gênero e da
impunidade. As meninas sofrem mais abusos e os crimes, muitas vezes, não
são sequer denunciados. Segundo informações do Fundo das Nações Unidas
para Infância (Unicef), dentre as diversas manifestações de violência contra
crianças e adolescentes, as que ocorrem com mais assiduidade são o abuso
sexual praticado por integrantes da própria família e a exploração sexual para
fins comerciais (prostituição, pornografia e tráfico). A Polícia Federal alerta que
não há um perfil definido para identificar um possível pedófilo, podendo ser
qualquer pessoa, por isso dá algumas dicas de orientação às crianças no uso
das redes sociais: vetar informação em demasia e o acesso de desconhecidos a fotografias e outros dados pessoais; evitar colocar fotos com pessoas
(grupo de amigos), carros (a placa localiza o endereço), casa (mostra onde a
pessoa mora) ou informações pessoais (telefones, endereços, CPF etc.); nunca incluir ou adicionar desconhecidos nos contatos ou perfil de amizade; os
pais devem atrair a confiança dos filhos através do diálogo sem qualquer tipo
de repressão para que no primeiro sinal de perigo a criança possa sentir-se
à vontade e procurar a sua ajuda; a vida moderna exige que os pais tenham
pelo menos conhecimento básico da internet; deixe o computador num local
comum e visível da casa; se vetar alguma página explique as razões e os perigos da rede. Há tempo para tudo. Não permita altas horas de exposição na
internet. Além de crime e cruel violação dos direitos humanos, estes abusos
provocam danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, social e
moral das crianças e dos adolescentes alvos desta violência. Dependência de
drogas, gravidez precoce e indesejada, distúrbios comportamentais e doenças sexualmente transmissíveis são as consequências mais comuns advindas
deste tipo de agressão. Não podemos nos esquecer de que não há dúvida de
que os agentes pedófilos constituem uma grande ameaça para a criança, sua
família, para a sociedade e mesmo para o Estado, por isso todo ato que visa a
combater o silêncio, a impunidade dos agressores e desperte as famílias para
redobrarem os cuidados com as crianças e os adolescentes devem ser por
nós abraçados e divulgados.

O isolamento social, uma medida importante para proteger as famílias do novo coronavírus, tornou-se um perigo à vida de milhares de
crianças e adolescentes no Brasil. Vítimas silenciosas de abuso sexual, elas estão convivendo 24 horas por dia com seus algozes, trancadas em seus lares, estando em perigo ainda maior, sem que as autoridades possam ser alertadas. A pandemia trouxe à tona essa triste
realidade – a da violência sexual infantil subnotificada, que acontece
dentro de casa, no seio familiar. Maioria dos crimes de abuso sexual
não chega ao conhecimento das autoridades e essa situação piora
ainda mais nos dias de hoje, tornando o isolamento social um grande
pesadelo para muitas crianças e jovens. Um levantamento feito pelo
Ministério da Saúde, com base em dados consolidados de 2018, aponta que a cada quatro casos de abuso sexual atendidos pelas unidades
de saúde no Brasil, pelo menos um foi cometido por parentes das
vítimas ou pessoas de confiança da família delas. E entre os abusadores, 23% foram pais e padrastos. O abuso sexual é um problema
grave, que atinge milhares de crianças e adolescentes em nosso país,
e que deve ser enfrentado cara-a-cara, com coragem, porque a audácia dos criminosos não tem limites. Dados do Disque 100, referentes
ao primeiro semestre de 2019, apontam que foram registradas 7,2 mil
denúncias de abuso sexual. Isto é, foram feitos 40 registros por dia,
dois a cada hora. Sobre crimes de abuso sexual infantil pela internet,
foram 1,3 mil casos registrados entre janeiro e junho do ano passado.
Como presidente da Frente Parlamentar Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da Câmara dos Deputados, eu
reforço que a luta contra a violência sexual infantil não é só minha, ela
é de todos nós. Se você conhece alguma criança ou adolescente que
foi ou esteja sendo vítima de abuso ou de exploração sexual, denuncie
para a polícia ou disque 100. Denunciar é o primeiro e mais importante
passo para salvar a vida de uma criança, tirá-la do domínio do abusador ou do explorador. A inocência faz parte da infância. Precisamos dar
às crianças o direito de serem crianças.

ROBERTO ALVES

é deputado federal pelo
Republicanos, São Paulo

O FATO
E A FOTO

Tiragem 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: metropolemagazine@meon.com.br
O Meon Jornal é um produto do Grupo Meon de Comunicação

ED THOMAS

é deputado estadual
pelo PSB, São Paulo

O BRASIL SE
DESPEDE DE TOM
VEIGA E DE SUA
IMORTAL CRIAÇÃO,
O LOURO JOSÉ.
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São José dos Campos, 13 de novembro de 2020

MAIOR ELEIÇÃO DA HISTÓRIA DA RMVALE

ACONTECE NESTE DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO
39 MUNICÍPIOS DE NOSSA
REGIÃO ESCOLHERÃO
SEUS NOVOS PREFEITOS,
VICE-PREFEITOS E
VEREADORES
Da redação

Regras
No dia da eleição a chamada boca de
urna está proibida e será fiscalizada. Já
a manifestação silenciosa do voto, como
por exemplo o uso de camiseta, máscara, adesivo ou outro acessório com o
nome e numero do candidato é permitida. Porém, é preciso muita cautela pois
outros crimes podem ser considerados
como crime de ofensa eleitoral.

Novidade
Este ano os postos de votação abrem
mais cedo, pensando em mais comodidade aos eleitores com mais de 60
anos. O atendimento começará as 7h
e se estenderá até às 17h. O período
da manhã até às 10h será preferencial
para os idosos, porém os acompanhantes poderão votar no mesmo horário,
pois ele é preferencial e não é exclu-

sivo. Os resultados das eleições serão
conhecidos no mesmo dia. O segundo
turno acontece nos mesmos moldes no
dia 29 de outubro.
Apenas dois munícipios em nossa região poderão ter segundo turno, caso
nenhum candidato consiga 50% mais
um dos votos válidos, São José dos
Campos e Taubaté.

CNPJ: 25.023.850/0001-36
CNPJ Candidato: 39.110.090/0001-09 - valor anúncio R$ 1.000,

CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

Mais de 1,83 milhão de eleitores estão
aptos a exercerem o direito de voto na
Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte. Dispostos nas 39 cidades da RMVale, os eleitores escolherão
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
que exercerão seus mandatos entre 2021
e 2024. Por conta da pandemia da Covid-19, a Justiça Eleitoral tomou todas as
providências para assegurar o cumprimento das normas sanitárias nos locais
de votação, mas mesmo diante desta
adequação é estimado um elevado número de abstenções no processo de votação. Quem não votar terá que justificar
o voto e pagar uma multa de R$ 3,50. A
novidade deste ano é que a justificativa
para quem estiver fora do seu domicílio
eleitoral deverá ser feita exclusivamente
pelo aplicativo e-titulo que pode ser baixado de graça nas lojas virtuais.
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CIDADE SIMPATIA DA RMVALE, CAÇAPAVA TEM
12 CANDIDATOS DISPUTANDO A PREFEITURA

COM 73.416 APTOS A VOTAR, MUNICIPIO SE
PREPARA PARA AS ELEIÇÕES NO DOMINGO
Andrezão (PRTB)

Fernando Diniz (Podemos)

Fubá do Depósito (PTB)

Henrique Rinco (PSDB)

Lucio (DEM)

Marcos Vilela (PSD)

Nascimento da Rádio Capital (PSC)

Pétala do Conviver (Cidadania)

Reginaldo Cruz (Solidariedade)

Sena (PL)

Silmara Guedes (PTB)

Souza Lima (Republicanos)

Da redação

Andrezão, ex-servidor público, definiu sua candidatura pelo PRTB. Fernando Diniz, prefeito eleito em 2016,
ex-vereador e presidente da Câmara
Municipal, tentará a reeleição pelo Podemos. A coligação é formada também
pelo PV. Fubá do Depósito, ex-vereador,
que é empresário, postula o cargo pelo
PP. O ex-prefeito Henrique Rinco teve
que trocar o vice durante o processo
eleitoral, vai concorrer pelo PSDB. A
coligação também é formada pelo PSL.
O vereador Lucio da Pastelaria disputa
à Prefeitura pelo DEM, que está coligado com o MDB. O engenheiro Marcos Vilela, filho do ex-prefeito do município,

Carlos Vilela, é o candidato do PSD,
com o apoio do PMB. O radialista Nascimento da Rádio Capital segue pelo PSC.
Pétala do Conviver, que é pedagoga, é
candidata pelo Cidadania. Reginaldo
Cruz, que é empresário, concorre pelo
Solidariedade. Sena, que é ex-vereador,
é o postulante do PL. A comerciante Silmara Guedes, ex-secretária de Cultura e
Obras, está concorrendo pelo PTB, que
está coligado com o Avante. O ex-vereador e servidor público Souza Lima, que
é advogado, está registrado pelo Republicanos. A eleição em Caçapava será
disputada em turno único, no dia 15 de
novembro.

São José dos Campos, 13 de novembro de 2020

CIDADES //

17 candidatos da RMVale
com patrimônio acima
de R$ 1 mi receberam
auxílio emergencial do
Governo, aponta TCU
Samuel Strazzer
Uma lista do TCU (Tribunal de Contas da União)
aponta que 17 candidatos com patrimônio acima de R$
1 milhão – que disputarão as Eleições 2020 na RMVale
– receberam o auxílio emergencial ou o auxílio residual do Governo Federal. Ao todo 153 candidatos com
patrimônio de R$ 300 mil aparecem na lista.
Segundo o TCU, o ministro Bruno Dantas tornou pública, na última sexta-feira (6), a lista produzida pelo Tribunal
que contém os candidatos que declararam patrimônio
igual ou superior a R$ 300mil e que receberam alguma
parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.
No topo da lista há um candidato a vereador da cidade
de Caraguatatuba com patrimônio declarado de R$ 3,9 milhões. Outros três candidatos têm mais de R$ 2 milhões de
patrimônio e outros 13 têm ao menos R$ 1 milhão.
Das 39 cidades da RMVale, 35 delas aparecem na lista.
Apenas as cidades de Santa Branca, São Luiz do Paraitinga,
São José do Barreiro e Arapeí não aparecem na listagem.
Dos 153 candidatos que aparecem na lista, quatro estão
disputando a cadeira de prefeito das cidades de Jacareí,
Monteiro Lobato, Canas e Potim. Há, ainda, um candidato a
vice-prefeito e os outros 148 são candidatos a vereadores.
Tal relação contém informações do TCU e do Ministério da Cidadania; dados que permitem identificar os
benefícios que foram cancelados antes da decisão do
Tribunal e os benefícios que permaneceram com pagamentos em setembro e outubro.
Ainda segundo o TCU, o Ministério da Cidadania fez o
cancelamento de todos os benefícios detectados como irregulares – exceto os benefícios concedidos judicialmente.
O TCU salientou ainda que os resultados são apenas
indícios de renda incompatível com o auxílio, que há risco
de erro de preenchimento pelo candidato e que há risco de
fraudes estruturadas com dados de terceiros. A lista está
disponível no site do Tribunal de Contas da União.

CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 400,

ACESSE O QR CODE
E CONFIRA A LISTA
COMPLETA

100 BICICLETAS COMPARTILHADAS
VOLTAM A CIRCULAR EM SÃO JOSÉ
NESTA SEXTA-FEIRA
Samuel Strazzer
O sistema de bicicletas compartilhadas de São José
dos Campos voltou a funcionar no dia 6 de novembro.
As bicicletas e os patinetes elétricos compartilhados
foram retirados de operação em janeiro. O programa
será administrado pela empresa Serttel.
A principal mudança de funcionamento no “Bike
Sanja” é que agora será usado o conceito de Estações
Virtuais, que são pontos específicos da cidade onde os
usuários deverão retirar e devolver as bicicletas.
As 100 bicicletas do sistema poderão ser retiradas
das 06h às 23h todos os dias da semana e podem ser
devolvidas a qualquer momento nas estações virtuais.
O usuário acessa e libera as bicicletas através do
app Bike Sanja, que é administrado pela plataforma
de serviços de mobilidade urbana, o Mobilicidade,
que já administra o aplicativo da zona azul.
As tarifas do sistema serão:
• Por tempo de uso: Passe Avulso de R$ 3,00 (três
reais) para cada 30 minutos de viagem.

• Assinatura Mensal: RS 20,00 (vinte reais) por mês
para viagens de até 30 minutos e intervalos de 15 minutos entre viagens, sem limitação de quantidade.

Prefeituras alertam população para
falsa mensagem de auxílio natalino

839 EMPRESAS DA
RMVALE TÊM O SELO DE
TURISMO RESPONSÁVEL
DO MTUR
Da Redação
O estado de São Paulo lidera o ranking de adesão ao
selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo (MTur)
e muitas cidades da RMVale estão na lista. A região tem ao
todo 839 estabelecimentos com o certificado.
Ubatuba aparece em primeiro lugar da RMVale com
128 empresas, seguida por São Sebastião com 125, Ilhabela com 109 e Campos do Jordão com 91. São José dos
Campos aparece no sexto lugar com 58 empresas, atrás
de Aparecida que aparece em quinto com 62.
Entre os setores com maior adesão aparecem os meios
de hospedagem, que são maioria com 293 empresas; em
seguida, estão as agências de turismo, com 177. Na lista
também aparecem guias de turismo, transportadoras, restaurantes e prestadores de serviços turísticos.
O selo Turismo Responsável é um programa do Ministério do Turismo que estabelece boas práticas de
higienização para cada segmento do setor. O certificado
é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.
Essa é a primeira etapa do Plano de Retomada do
Turismo Brasileiro, coordenado pelo Ministério do
Turismo, com o objetivo de diminuir os impactos da
pandemia e preparar o setor para um retorno gradual
às atividades.

Samuel Strazzer
As prefeituras de São José dos Campos, Taubaté
e Jacareí emitiram um comunicado de alerta à população sobre o golpe do auxílio de Natal na cidade.
A informação falsa está circulando nas redes sociais

com o objetivo de roubar dados pessoais.
A FAKE NEWS – que está circulando no WhatsApp e
nas redes sociais – afirma que a Prefeitura estaria fazendo o cadastro das pessoas para pagar o suposto “Programa Auxílio Natalino 2020” no valor de R$ 125,00. Há
inclusive comentários falsos (falsos depoimentos) de
pessoas que teriam conseguido fazer o saque.
A Prefeitura de São José dos Campos alerta que não
existe nenhuma campanha de Auxílio Natalino. A orientação é que as pessoas não cliquem, não forneçam informações pessoais e não compartilhem a FAKE NEWS.
Há versões desse golpe em outras cidades e também
na esfera nacional. Há sites falsos que afirmam estar
fazendo cadastro para um suposto “Abono emergencial
de Natal” no valor de R$ 800,00 que seriam pagos pelo
Governo Federal, mas essa informação é FALSA.

Foto: Roberto Castro/MTur
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EDP abre inscrições para Programa
de Jovem Aprendiz no Vale do Paraíba
Os estudantes serão contratados em regime CLT
por prazo determinado. A carga horária será de 20
horas semanais de segunda a sexta-feira. O salário
será de R$ 900. Além disso, os aprendizes receberão benefícios como vale refeição (R$ 344), vale
transporte, assistência médica e seguro de vida.

Foto: Arquivo/Meon/Pedro Ivo Prates

Da Redação
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do
Paraíba, está com inscrições abertas para seu Programa Jovem Aprendiz. Os interessados podem se
inscrever até o dia 24 de novembro, pela internet.
Ao todo são oferecidas 18 vagas. Para participar
do programa é necessário: residir, preferencialmente,
em Taubaté, Guaratinguetá, São José dos Campos ou
cidades vizinhas; ter entre 18 e 23 anos (nascido entre 01/01/1998 a 18/01/2003); ensino médio completo; disponibilidade de horário para período integral; e
interesse na área de distribuição de energia elétrica.
O processo de seleção inclui teste de raciocínio lógico, teste prático, entrevista e avaliação psicossocial.
Todas as etapas serão realizadas de forma online.
Vale destacar que em linha com as diretrizes de seu
Programa de Inclusão & Diversidade, a empresa destinará
metade das vagas para pessoas negras e mulheres.

POLÍCIA CIVIL FAZ OPERAÇÃO CONTRA
FRAUDE E SUPERFATURAMENTO NA
CÂMARA DE GUARATINGUETÁ

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS LIBERA FUTEBOL SOCIETY
E EVENTOS DE CAMAROTES
Da Redação

CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

CNPJ 38516125000141

Foto: Divulgação

A Prefeitura de São José dos Campos autorizou o
funcionamento de quadras de futebol society e de
eventos ao ar livre com camarotes.
As quadras de futebol society ou de areia poderão
funcionar de segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto
domingos e feriados, com estrita observância de protocolo específico. Os estabelecimentos precisam orientar
os funcionários e clientes sobre o uso obrigatório de

máscaras no exterior das quadras. Os atletas que estiverem nas partidas podem usar de forma opcional.
Há ainda outras regras, como a duração máxima de
50 minutos das partidas, cadastro dos atletas, proibição
do compartilhamento de coletes, entre outras.
Os estabelecimentos também estão proibidos de
vender bebidas alcoólicas e utilizar as churrasqueiras,
além de promover eventos que possam estimular aglomerações, tais como campeonatos e confraternizações.
Eventos ao ar livre
O decreto libera ainda a realização de eventos ao ar
livre no formato de camarotes privativos com ocupação
de no máximo quatro pessoas. O decreto também libera atividades de movimentos de escoteiros.
A autorização para a realização destes eventos deverá ser solicitada com antecedência mínima de 30
dias. Atividades que geram aglomeração, tais como
shows, espetáculos e outros eventos, permanecem
proibidas. Os protocolos relativos às regras de funcionamento e cuidados de cada atividade estarão
disponíveis no site da prefeitura.

Da Redação
Dois empresários foram presos durante a Operação
“Overcharge” deflagrada pela Polícia Civil, no dia 5 de novembro, na Câmara Municipal de Guaratinguetá. A dupla
estaria ligada à participação de superfaturamento com serviços prestados durante a pandemia do novo coronavírus.
A Polícia Civil informou que a investigação apura
crimes licitatórios, organização criminosa e crimes
contra a administração pública.
A Câmara Municipal teria realizado a contratação, com
dispensa de licitação, de uma empresa não habilitada para

prestar serviços de sanitização e desinfecção nos prédios.
A apuração da polícia apontou um superfaturamento, com
cobrança sete vezes maior do que o valor de mercado.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e outros seis de busca e apreensão em endereços diferentes ligados ao legislativo.
A Câmara Municipal de Guará informou que “todas
as informações relacionadas às licitações em questão sempre estiveram disponíveis a toda a população
por meio do Portal da Transparência”, expressou em
nota. “Ainda assim, todas as informações e documentos constantes dos procedimentos de contratação foram devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive com visita presencial junto
à esta Casa de Leis, para prestar esclarecimentos e
sanar dúvidas”, ressaltou.
A Câmara ainda destacou que as cotações dos preços
junto às empresas prestadoras de serviços estão disponíveis em tempo real ao TCE-SP (Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo).
Por fim, expressou que “se coloca sempre à disposição para fornecer todas as informações necessárias
tanto aos órgãos de investigação, quanto aos veículos
de imprensa e à população”.

Homem é preso durante operação
contra crimes de abuso e exploração
sexual de crianças em Caçapava
Da Redação
Um homem foi preso durante operação “Luz da
Infância” deflagrada pela Polícia Civil no dia 6 de
novembro. Ao longo da ação, foram presas mais 49
pessoas em todo o Brasil.
A ação, que foi coordenada pelo Ministério da Justiça
e Segurança Pública (MJSP) em 10 Estados do Brasil e
em outros quatro países, teve como objetivo identificar
autores de crimes de abuso e exploração sexual contra
crianças e adolescentes praticados na internet.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Publica), no território paulista, os trabalhos foram guiados
pelo Departamento de Polícia Judiciária da Macro São

Paulo (Demacro) para o cumprimento de 99 mandados
de busca e apreensão na Capital, Grande SP e regiões
de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto,
Bauru, Santos, Sorocaba e Piracicaba. Para isso, foram
mobilizados 392 agentes e 168 viaturas.
Como resultado, além das prisões, foram apreendidos
dois adolescentes e recolhidos 146 computadores e notebooks, 51 HDs, 92 pen drives, 25 cartões de memória, três
máquinas fotográficas, cinco video games, 1.716 mil CDs,
253 outros objetos, bem como três armas de fogo, 282
munições e porções de drogas, como maconha, cocaína e
ecstasy. Todo material foi encaminhado à perícia.

A MUDANÇA COMEÇA COM SEU VOTO!

VAMOS JUNTOS!

A chance de melhorarmos nossa representação
feminina na câmara esta chegando...
E com isso eu reforço meu compromisso de
representar você com eﬁciência e transparência.
Vamos renovar para fazer o bem para todos!
Peço a sua conﬁança e vote em mim!
/crishydesjc
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CIDADES //
ALUNOS DA
UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ OFERECEM
ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
GRATUITO

Quatro cidades turísticas da
RMVale recebem R$ 4 milhões do
Estado para obras de infraestrutura
Samuel Strazzer

Da Redação
Os alunos do curso de psicologia da Universidade
de Taubaté (UNITAU) estão oferecendo atendimento
psicológico gratuito para a população. Os atendimentos são realizados de modo virtual.
Os plantões são realizados individualmente com a
utilização dos devidos protocolos para uma consulta
sigilosa. As ações são supervisionadas pela docente
do curso de Psicologia, Profa. Dra. Andreza Maria Neves Manfredini.
A supervisora da ação comenta, conforme comunicado à imprensa, que os plantões oferecidos são destinados para questões pontuais e que o paciente poderá
ser encaminhado para o Centro de Psicologia Aplicada
(CEPA) da Universidade, conforme a necessidade.
Para manter o sigilo da escuta, é recomendado o
uso de fone de ouvido com saída de voz, e o paciente
deve estar, preferencialmente, em um local reservado e sem interferência de outras pessoas.
Os interessados em agendar um atendimento devem preencher um formulário online.

Foto: PMSS

Quatro cidades da RMVale receberam R$ 4 milhões
do Governo do Estado para fazer melhoras turísticas.
As cidades de Guatatinguetá, Igaratá, Lavrinhas e
São Sebastião foram beneficiadas.
Segundo a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), foram liberados
ao todo R$ 23 milhões para melhorias na infraestrutura de
50 municípios de interesse turístico e estâncias.
Em Guaratinguetá o dinheiro será destinado à obra na
estrada cênica do Caminho da Fé. Em Igaratá, o dinheiro
será aplicado na sinalização turística e revitalização das
praças José de Souza Ramos, João Camargo de Oliveira,
Manoel Gomes Rocha, Tiradentes e Benedito Prianti.
Em Lavrinhas, a verba será aplicada na Casa do Artesão. Já em São Sebastião o dinheiro será destinado à
pavimentação e urbanização da avenida Magno Bittencourt e rua dos Bacuris.

RMVALE TERÁ
MAIS 29 ESCOLAS
NO PROGRAMA DE
ENSINO INTEGRAL
EM 2021

RESPONSÁVEL PELA MORTE DE
JULIA ROSENBERG É IDENTIFICADO PELA
POLÍCIA CIVIL EM SÃO SEBASTIÃO

Da Redação

Da Redação

CNPJ - 38.631.191/0001-62
CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

A Delegacia continua realizando os trâmites necessários para concluir a apuração.

Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil identificou o autor do assassinato
de Julia Rosenberg, de 21 anos, que foi morta em 05
de julho, em São Sebastião. O indivíduo está preso
desde 22 de setembro.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais conseguiram reconhecer o indivíduo
através do material genético e confirmar a participação
dele no crime após um retrato falado elaborado pelo Laboratório de Arte Forense do DHPP (Departamento de
Homicídios e de Proteção à Pessoa).
Ele era procurado da Justiça e foi encaminhado ao
sistema penitenciário. A identidade do indivíduo segue em segredo de justiça.

O Governo do Estado de São Paulo informou que a
região do Vale do Paraíba terá mais 29 escolas no Programa de Ensino Integral em 2021. Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba e São José dos
Campos são as cidades das escolas. Em 2021, em todo
o estado serão novas 400 escolas no programa. Elas
começarão a funcionar em fevereiro de 2021.
A Secretaria de Educação explica que as novas escolas manifestaram interesse em aderir ao programa
e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12 salas de aulas e
atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.
A grade curricular das escolas do programa é diferenciada. Entre as disciplinas há, por exemplo, projeto de vida, orientação de estudos, práticas experimentais e clubes juvenis. A carga horária diária é de
até nove horas e meia.
Acesse a matéria no site para conferir a lista completa de escolas que entrarão para o Programa de
Ensino Integral em 2021.

EM TAUBATÉ VOTE
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SAÚDE //

NOVEMBRO AZUL: A IMPORTÂNCIA DO

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, em 2020 há previsão de 65 mil novos casos.
Da redação

Dr. Marcelo José Sette

Segundo o Instituto Nacional do Câncer
(INCA), o câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens (atrás apenas do de pele não-melanoma). A entidade prevê mais de 65 mil novos casos de
câncer de próstata até o final de 2020. Neste mês de novembro todos os organismos
de saúde e poder público em geral apoiam
a campanha de conscientização “Novembro Azul”, voltada para as doenças masculinas, que enfatiza a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata — a
fase inicial do tumor é silenciosa, por isso
a importância da detecção precoce.
Meon Jornal ouviu o médico e mestre
em urologia Marcelo José Sette, membro titular da Sociedade Brasileira de
Urologia, que diz que as causas do câncer de próstata não são completamente
conhecidas, mas observa-se que a idade está relacionada: homens acima de

50 anos têm mais chance de desenvolver o tumor. “Bons hábitos alimentares
e de saúde física podem auxiliar na prevenção”, frisa o urologista.
Segundo o INCA, o câncer de próstata é considerado um “câncer da terceira
idade”, já que cerca de 75% dos casos
no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.
Fatores genéticos (hereditários), hábitos
alimentares ou estilo de vida podem refletir no surgimento do câncer. O excesso de
gordura corporal também aumenta o risco
de câncer de próstata avançado.
“Dependendo do estágio da doença, as
mais comuns são metástases em gânglios
próximos à próstata, invasão da bexiga,
levando à obstrução urinária e sangue
na urina em grande quantidade, e, por
último, metástases em ossos do corpo,
como vértebras, bacia e crânio (geralmente provocando dor relevante)”, explica o

profissional. Se não tratado, o câncer de
próstata pode gerar outras complicações.
O diagnóstico precoce desse tipo de
câncer possibilita melhores resultados
no tratamento. “O exame de sangue
para avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) e o exame do
toque retal são os mais eficientes na investigação do câncer de próstata”, aponta o médico. “Em casos iniciais, a cura é
o objetivo do tratamento, podendo este
ser feito de modo cirúrgico e/ou radioterapia, com excelentes resultados. Em
casos mais agressivos ou mais avançados, o tratamento engloba o uso de medicações com resultados cada vez mais
promissores”, destaca doutor Marcelo.
A escolha do tratamento mais adequado
deve ser individualizada e definida após
médico e paciente discutirem os riscos e
benefícios de cada um.

TP - ROHLEM E SIAM REZAF ARP SOTNUJ :ODITRAP - 74-1000/194.246.83 :OTADIDNAC JPNC

00,005 $R :oicnúna olep ogap rolav - 63-1000/058.320.52 :JPNC - 09-1000/420.219 .83 :JPNC

JACAREÍ TEM PRESSA!!!

Vereadora

Julll ana
Fraga13222

Juntos pra fazer mais e melhor

Vereador

Neizinho 43.777

"Precisamos de representantes que vivam nossas lutas. Precisamos
de MULHERES ocupando posições de poder, para acabar com
antigos padrões da sociedade. E só vamos conseguir, quando
tivermos mais mulheres ocupando cargos politicos."
ACESSE E CONHEÇA MINHAS PROPOSTAS

WWW.BLOGJULIANAFRAGA.COM.BR

- Vereadora Juliana Fraga
CNPJ - 38.642.491/0001-47
CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,
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À BEIRA-MAR//

FESTIVAL
FELINO PRETA

O maior festival de
cultura negra do
Litoral Norte

Entre os dias 21 e 30 de novembro serão
apresentadas 10 (dez) obras de variadas
linguagens na 2ª edição do Festival Felino Preta.
O evento é uma iniciativa da Associação Felino
– Frente de Educação e Cultura do Litoral Norte
que foi contemplada pelo PRÊMIO FUNARTE
DESCENTRARTE – 2019 da FUNARTE, Ministério
do Turismo e Governo Federal. Serão cinco
transmissões ao vivo, pelo YouTube e Facebook.
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À BEIRA-MAR//

Entre 21 e 25 de novembro, sempre
às 20 horas, serão apresentadas diariamente, duas obras com a presença dos artistas criadores, que serão
comentadas por uma debatedora ou
debatedor convidado.
O festival traz um panorama artístico e cultural com as linguagens: Cultura Urbana, Cultura HIP HOP, Teatro,
Música, Dança, Cinema, Artes Visuais,
Literatura, Audiovisual e Performance. Os 10 trabalhos desta edição foram
selecionados entre os semifinalistas
da edição anterior, ao todo foram 242
inscritos que confirmaram a potência
da produção da negritude no cenário
artístico brasileiro.
Olha só quem vem para essa programação de peso: Aryani Marciano, Ayana Amorim, Brenalta, Coletivo Encruzilhada, Elisa de Sena, Gal Martins, Jô
Pereira, Kimani, Luciane Ramos, Luz
Ribeiro, Meire D’Origem, Midria, Preta
Ary, Rosberg Adonay e Vinicius Silva.
Os vídeos ficarão hospedados na
playlist Festival Felino Preta 2ª edição
no canal www.YouTube.com/CircoNavegador e estarão concorrendo ao
prêmio de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
do Júri Popular. As pessoas interessadas podem acessar o formulário de
votação nas descrições dos vídeos.
Essa mostra traz olhares ancestrais,
despertos e livres, buscando esse lugar
de comunidade e sentimento de pertencimento no exercício da escuta, capaz
de reafirmar as raízes da cultura negra
fortalecendo os dons e sensibilidades
que possam desaguar e encontrar o público que está à espera de arte e cultura capaz de traduzir e dialogar com as
suas narrativas.

Progra
mação

SERVIÇO

• Exibição dos vídeos: 21 a 25/11 às 20 horas
• Debate com os artistas da
1ª edição do festival: 27/11 às 20 horas
• Debate com os artistas da
2ª edição do festival: 28/11 às 20 horas
• Escolha dos vídeos pelo
Júri Popular: 26 a 29/11
O festival será transmitido pelo
canal Circo Navegador no YouTube
www.YouTube.com/CircoNavegador e
pelo Facebook @AssociacaoFelino

Dia 21/11 às 20h
• Luz Ribeiro - minimelimetros
• Kimani - poesia marginal
• Debatedora: Meire D’Origem

Dia 21/11 às 20h

• Deus - Vinicius Silva
• Templo - poesia armada - Elisa de Sena
• Debatedora: Jô Pereira

Dia 23/11 às 20h
• POETA PRETO - Rosberg Adonay
• URTIGA - Coletivo Encruzilhada
• Debatedora: Gal Martins

Dia 24/11 às 20h
• Emergência - Preta Ary
• Preta Galáctica - Midria
• Debatedor: Brenalta

Dia 25/11 às 20h

• Aglomerado de amor de gente - Ayana Amorim
• Peço Licença- Aryani Marciano
• Debatedora: Luciane Ramos
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À BEIRA-MAR//

COM 22, 3% DAS INTENÇÕES DE VOTO,

DÉLCIO SATO (PSD) LIDERA CORRIDA ELEITORAL
À PREFEITURA DE UBATUBA.

ELEIC ES

Prefeito tenta a reeleição. Em pesquisa realizada pelo GovNet/Opinião
encomendada pelo jornal Tribuna do Povo é seguido pela candidata
Flavia Pascoal (PL) com 18%.
Da redação

INTENÇÃO DE VOTO
PREFEITURA DE UBATUBA
GOVNET/OPINIÃO

22,3%
18%
6,5%

4,5%

4%

Délcio Sato

Flavia Pascoal

Professor Arnaldo

Alex da Saúde

Maurício

(PSD)

(PL)

(Avante)

( PSL)

(PT )

de Ubatuba é a que apresenta o maior
número de candidatos disputando o cargo de prefeito nas 39 cidades da RMVale,
são 14 concorrentes. Nas eleições de 2016,
Délcio Sato (PSD) venceu as eleições com

VOTE VEREADOR

ROBERTINHO
DA PADARIA

23023

36,41% dos votos válidos, 14.243. Em segundo lugar, Sérgio Caribé teve 6.695
sufrágios, enquanto a candidata Flávia
Pascoal, que disputa novamente a eleição
recebeu 6.563 votos. Na oportunidade 7

• Claudinei Salgado: 3,3%
• Gady Gonzalez: 2,3%
• Nuno: 1,8%
• Gilson Rocha: 1,5%
• Pedrão da Guivale: 1,4%
• Ednelson Prado: 1%
• Anderson Tato do Mercado: 0,8%
• Marcelo Mungioli: 0,8%
• Léo Cipolli: 0,3%
• Indecisos: 15,8%
• Nulos: 16,3%.

candidatos disputaram as eleições. Além
dos já citados, concorreram ao pleito os
ex-prefeitos Eduardo Cesar, Mauricio Moromizato e Paulo Ramos, além de Vicente
Malta Pagliuso.

CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

Na primeira pesquisa registrada no
município de Ubatuba nestas eleições, o
atual prefeito Délcio Sato (PSD) lidera a
corrida eleitoral com 22,3% das intenções
de voto. Em segundo lugar aparece Flavia
Pascoal (PL) com 18%. O terceiro lugar é
ocupado pelo Professor Arnaldo (Avante)
com 6,5%. Arnaldo é seguido por Alex da
Saúde (4,5%), Maurício (4%), Claudinei
Salgado (3,3%), Gady Gonzalez (2,3%),
Nuno (1,8%), Gilson Rocha (1,5%), Pedrão
da Guivale (1,4%), Ednelson Prado (1%),
Anderson Tato do Mercado (0,8%), Marcelo Mungioli (0,8%) e Léo Cipolli (0,3%).
Eleitores indecisos totalizaram 15,8% e os
que disseram que anulariam o voto somaram 16,3%. A pesquisa foi registrada no
TSE sob o número SP-05949/2020. O levantamento, embora registre melhor performance para o candidato Sato, aponta
um empate técnico, visto que a margem
de erro é de 4,9 pontos percentuais, para
mais ou para menos. Foram ouvidos 400
eleitores entre os dias 21 e 22 de outubro.
O nível de confiança é de 95%. A cidade
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ARTE & VIDA

EXPOSIÇÃO
“MUSEU PAULISTA
DE ANTIGUIDADES
MECÂNICAS E SUAS
MEMÓRIAS” É REABERTA AO
PÚBLICO EM CAÇAPAVA

CNPJ DO CANDIDATO: 38.509.928/0001-79

Acervo fechado à visitação pública
desde os anos 1990, foi transformado
em exposição permanente pela
Prefeitura em 2017

Da redação

A exposição permanente “Museu Paulista
de Antiguidades Mecânicas e suas Memórias”
foi reaberta ao público esta semana, em Caçapava, após o município estabelecer decreto
autorizando o retorno parcial das atividades
do Centro Cultural José Francisco Natali, que
abriga o acervo de veículos antigos que per-

tenceu ao empresário Roberto Eduardo Lee.
Revitalizado pela Prefeitura de Caçapava,
após anos de abandono, o acervo conta com
40 veículos antigos e históricos e mais de 150
peças, entre as quais estão motores, quadros,
souvenirs, documentos e objetos da indústria
automobilística de várias épocas.

Cristão, formado no ITA em 1983 e aposentado pela
Embraer em 2018, sempre estudei em escolas públicas.
Quero dar uma chance justa de um futuro melhor
para nossas crianças e adolescentes através do
próximo Plano Municipal de Educação.
Saiba mais em www.baulenovo.com.br

Esse material foi produzido sem utilização de recursos públicos.

VEREADOR

CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

MEOW //
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CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

Entre os carros que mais chamam atenção, estão um modelo Tucker Torpedo, único exemplar na América Latina - foram produzidas apenas 50 unidades do veículo-,
um Packard de 1939, que integrou a comitiva da rainha Elizabeth em sua visita ao Brasil, uma carcaça de Democrata, carro mítico
desenvolvido pela indústria independente
brasileira nos anos setenta e até um veículo que pertenceu ao cartunista Mauricio de
Sousa, que mantém no município uma propriedade rural: trata-se de um Toyota Paseo
1993, que foi doado junto com uma caricatura de Mauricio e Roberto Lee.
“Por conta da pandemia suspendemos a
visitação à exposição, agora o acervo total
volta a ficar aberto ao público. Queremos
que Caçapava se firme como a Capital Nacional do Antigomobilismo. Constantemente fazemos intervenções na exposição,
agora por exemplo recebemos do Maverick
Clube de São Paulo a restauração parcial
do Maverick que integrou o 1º Raid da Integração Nacional de 1973 foi promovido
pela Ford do Brasil, EMBRATUR, DNER entre outros”, afirmou o secretário de Cultura,
Esporte e Lazer do munícipio e curador da
exposição, o historiador Fabrício Correia.
Memória
O Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas foi fundado em São Paulo, em 1963, a par-

tir do acervo particular do empresário Roberto
Eduardo Lee. Em seu auge na década de 1970,
o museu chegou a manter uma coleção com
mais de 150 veículos, exibindo raros exemplares do automobilismo mundial. Essa foi considerada a primeira iniciativa do gênero na
América Latina. Em 1965, o acervo foi transferido para a propriedade do empresário,
a Fazenda Esperança, em Caçapava, onde
permaneceu aberto até 1993. A coleção de
veículos e acessórios do museu foi tombada
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(Condephaat), órgão subordinado à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em
1982. Em 2016, em reverência ao acervo e à
história do colecionismo de veículos antigos iniciada por Roberto Lee, o Governo Federal declarou o município como a Capital
Nacional do Antigomobilismo e em 2017 a
exposição foi aberta ao público.
Serviço
A exposição permanente “Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas e suas Memórias” está aberta a visitação pública na
Avenida Drº José de Moura Resende, 475, no
bairro Vera Cruz e tem entrada gratuita. O
horário de funcionamento é de segunda a
sexta, das 9h às 17h. Por conta da pandemia
da Covid-19 a exposição recebe no máximo
20 pessoas por hora.

- CNPJ 25.023.850/0001-36 - valor pago pelo anúncio: R$ 500,00

ISRAEL

Candidato a Vereador
Esporte e recreação
para uma juventude
saudável
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P

LUÍS PHYTTHON

Troféu
Porcolino

SECOS &
MOLHADOS

Sereia

Comemorando uma década de
carreira em rádio e televisão, a
apresentadora Tathy Marinho,
atualmente nas ondas da Jovem
Pan, lançou sua grife beachwear,
produzida pela Amaré. Em
evento realizado no Yta Bar, em
Taubaté, apresentou o conceito
da coleção que abraça todas as
mulheres como elas são.

Foto: Beto Ferraz

World Beauty

O internacional Roberto Bijos está
de novo endereço aqui em Sanja.
Há alguns meses levou seu Centro
de Modulação Atlética, clínica
com atendimento multidisciplinar,
para o Jardim Aquárius. Bijos é
uma das personalidades médicas
mais procuradas no país no que se
refere a cirurgia estética e recebe
clientes dos quatro continentes.
Nossa até rimou!

Arte
Foto: Dimas Cardoso

O casal Jussi Ramos e Ronaldo
José de Andrade prestigiam
a exposição “Entre Janelas e
Percepção” do artista plástico
Luiz Bitthencourt, na Galeria
Artes Poente. A organização da
vernissage de abertura ficou por
conta da querida Lúcia Gomez.

Recanto

O JORNALISTA CARLOS
ABRANCHES E SUA AMADA,
ÉRIKA ALBINO, EM UMA
DOCE TARDE DE DOMINGO
EM NAZARÉ PAULISTA, CIDADE
FRONTEIRIÇA COM NOSSA
REGIÃO. A FAMÍLIA SE DELICIOU
NO ESTALAGEM TERRA NOVA
– COZINHA RÚSTICA. EM
TEMPO, ABRANCHES ESTÁ
CHEIO DE NOVOS PROJETOS,
INSPIRANDO MUITO ALÉM DE
SEU LARGO SORRISO.

Estamos de olho nos candidatos nestas
eleições. Se você presenciar algum deles
“emporcalhando” a cidade o inscreva em nosso
concurso. Basta mandar uma foto da “sujeira”
no redacao@meon.com.br

Novos voos

Animal! O gatíssimo ator Rainer
Cadete faz biquinho para você
ajudar a AMAIS, que cuida de
animais em situação de rua em
Caçapava. Contribuindo, você ganha
um exemplar do livro “Os Gatos de
Cora”, de Fabrício Correia com
ilustrações de Chivitz e Minhau.

Após dois mandatos à frente da bucólica Monteiro
Lobato e também da AMITESP, associação que
intergra 140 municípios de interesse turístico, a
prefeita Daniela de Cássia Santos Brito prepara-se
para a eleição da entidade que ocorrerá no dia 10 de
dezembro e em seguida para merecidas férias antes
de alçar novos voos.

A iluminada Victória
Xavier, ex-vereadora
em São José dos
Campos e uma das
jovens lideranças no
estado, comemora os
sete meses de sua
obra-prima: Augusto.
Saudade, querida.

Trilha Sonora

O VERSÁTIL E
ESTILOSÍSSIMO EDITOR
DO GRUPO MEON,
FABRÍCIO CORREIA,
DÁ UMA PAUSA EM
SUA AGENDA PARA UM
TÊTE-À-TÊTE COM A VOZ
DA RMVALE, CECÍLIA
MILITÃO, NO AUÁ
GASTRONOMIA, EM SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.

ABSOLLUT, SEMPRE

A monarca do bom gosto e sofisticação,
Benny Lima, nos brinda com a edição
de setembro e outubro de sua “Absollut”.
Destaque para a empresária de semi-joias
Adriana Leite. A revista traz também as
mudanças pandêmicas ocorridas na Paris
Fashion Week.

Star

Reinaldo Montalvão
é um fenômeno na
internet. Ator, roteirista,
diretor e criador de
conteúdo, o jovem de
Caçapava já é seguido
por mais de 1.000.000 de
pessoas, se somarmos
YouTube e Instagram.
Sua personagem mais
conhecida, Natty Hills
brilhou na série
“Queens of Brazil”.
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CRUZADINHA
HORIZONTAIS
1. Pessoa anã, pequena. (6)
4. Comida tipicamente japonesa. (5)
8. A Grande __ do Ocidente foi uma crise religiosas que
aconteceu na Igreja Católica de 1378 e 1417. (5)
9. Sujas, porcas. (7)
10. Tecido usado para cobrir alguma coisa. (3)
11. Azeitona. (5)
12. Em que há dolo (plural). (7)
14. Som emitido por cães em sinal de ameaça. (6)
16. Natural ou habitante da Grã-Bretanha. (6)
20. Resultado indesejado após consumo de
bebida alcoólica em excesso. (7)
23. Contração da preposição “de” com o pronome “ele” (plural) (5)
25. ___ nova, livro da série Crepúsculo. (3)
26. Gentílico para quem nasceu nos Estados Unidos,
do inglês “yankee” (plural). (7)
27. Nome comum para alguns tipos de crustáceos marinhos. (5)
28. Conjução “deste modo, portanto”. (5)
29. Espécie de lobo americano. (6)

VERTICAIS
1. Conhecimento, idéia. (5)
2. Pessoas ignorantes, inéptas. (7)
3. Tipo de cortada no Voleibol. (7)
4. Crânio, em inglês. (5)
5. A Fifa vai escolher as ___ da próxima Copa do Mundo. (5)
6. Sem tempero, enjoativo. (7)
7. “Na ___”: escondido, desfarçado. (5)
13. Número “um”, em inglês. (3)
14. Estado brasileiro cuja capital é Boa Vista. (7)
15. Entrelaçamento entre fios ou cordas, a fim de uni-los. (3)
17. Ato de redigir. (7)
18. Cobertuda de um imóvel, geralmente constituída por telhas. (7)
19. Tipo de barco grande usado para transportar cargas
pesadas ou veículos em curtas distâncias. (5)
21. Peça do jogo de dominó que apresenta duas senas. (5)
22. Advérbio “Do lado de cá”. (5)
24. Espaço, em inglês. (5)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (30/10/2020)
Horizontal: 01-vazentes, 05-gaga, 09-car, 10-utopistas, 11-este, 12-imigrar, 14-ocluso, 16-avoada, 19-igualar, 21-cone,
24-teenagers, 25-voo, 26-sort, 27-adestrar. Vertical: 01-vaca, 02-zeros, 03-nausea, 04-erodir, 06-arteria, 07-assorear, 08-siri,
13-lojistas, 15-laurear, 17-vicosos, 18-friend, 20-luar, 22-nevar, 23-doer

Horóscopo
Áries

(21/03 - 20/04)

Novembro é o mês onde as mudanças planejadas poderão se concretizar. Não é papo de astrólogo, ou melhor, é sim e é sério de acordo
com a astrologia, princesa! Aproveite uma oportunidade que surgirá
nesta semana para construir um futuro mais seguro. É hora de dar
novo sentido à vida. O ritmo na primeira quinzena foi lento, vontade
de bater em alguém, não é minha filha? Espere por condições mais
favoráveis e conquistas pessoais que virão nesta quinzena, com seu
planeta regente já andando para a frente. Prazer e animação estarão
de volta com uma viagem a dois na última semana de novembro.
Caribe? Não vai ser pela RMVale mesmo, mas você vai amar. Realize
fantasias, apimente a relação e aumente a cumplicidade no amor.
Posso dar uma dica, Via Sexy. (Não estou ganhando cachê)

Leão

(23/07 - 22/08)
Soluções inteligentes renovarão o cotidiano. Amplie seu conforto e
bem-estar. A primeira quinzena judiou de você, não foi? Conversas,
solicitações, negociações comerciais, envolvimento com eleições e
política tumultuarão a rotina e manterão o clima agitado, mas trarão
boas notícias. No dia 15, você começará nova fase na vida familiar,
com resgastes do passado e bases afetivas mais firmes. Retome
uma atividade gostosa e aumente a responsabilidade com sua saúde
e equilíbrio. Valerá fazer exames médicos e resolver pendências. A
última semana trará maior proximidade com os filhos e entusiasmo
com novos projetos. Criatividade em alta.

Sagitário

(22/11 - 21/12)

Finalize um ciclo com recuperação de perdas. As finanças
melhorarão até o dia 30. Soluções criativas anunciam vitórias.
Mudanças no convívio aumentarão suas chances de se destacar.
No 22, começará um ciclo de maior estabilidade. Quebre a rotina e
embarque num clima romântico na última semana. Talvez precise
fazer concessões para resgatar uma relação importante. Se quiser
engravidar, a fase será fértil, mas cobrará cuidados com o corpo.
Queridas vovós, tem romance para vocês também, e a la carte,
pode escolher e investir que há possibilidades.

Touro
(21/04 - 20/05)
Aproveite a quinzena para começar uma fase nova no casamento.
Chega de brigas e desconfianças, é momento de fortalecer a união.
Mas mantenha sua autonomia, acorde tudo de igual para igual.
Parcerias de trabalho poderão mudar. Aproveite o período até o dia 20
para cuidados corporais. O dia 15, dia de votar, será especial no amor.
Prepare-se ele vai colocar na sua urna com muito tesão. Uma relação
que começar na segunda quinzena poderá se tornar estável. Olha aí!
A última semana trará aumento de poder. Busque autoconhecimento,
acredite na sorte e cultive a paz de espírito e passe um hidratante. Se
optar por uma virada radical no projeto de vida, encontrará bons apoios
na família, nos amigos e até em pessoas que acabaram de chegar.

Virgem
(23/08- 22/09)
Uma parceria profissional poderá ajudar você a concretizar as mudanças
que deseja. Gastou muito, não foi? Agora vai ter que apertar o cinto. Espere também por oportunidade de trabalho extra que equilibrará o orçamento momentaneamente. Negociações abrirão portas e movimentarão
a vida numa direção positiva a partir do dia 15. Notícia de longe poderá
mudar sua maneira de pensar e acelerar decisões. Você terá respostas
positivas em exames, contratos ou entrevistas. Um novo romance poderá
começar com discussões inteligentes. Esclareça o passado e intensifique
a vida íntima. Na última semana, clima mágico e total entendimento no
amor. Reserve um dia para um mergulho em água salgada.

Capricórnio
(22/12 - 20/01)

Conexões profissionais poderosas estão marcando este mês, que
continua no foco nas atividades de grupo. No dia 15, a Lua nova trará
oportunidades de ampliar sua rede. Relações estimulantes motivarão
um projeto inovador. Abrace uma missão e amplie a exposição profissional. Talvez se afaste de uma amizade, mas seja discreto e faça sem
remorso, será preciso. Disputas de poder ou ciúmes poderão causar
desconforto no 27. Ouça Cher, brincadeirinha. Descubra prazeres na
última semana. Se estiver só, prepare-se para uma paixão relâmpago.
No casamento, o clima ficará mais quente. Criatividade ajudará a
vencer desafios e resolver pendências.

Gêmeos
(21/05 - 20/06)

O mês será surpreendente no trabalho, meus amores. Se está
pensando em mudar de emprego, fique de olho nas oportunidades
que surgirão perto do dia 22. Limite compromissos sociais nesse
período e se dedique a área profissional. Mesmo com tempo curto
para curtir a intimidade, o amor estará em harmonia. Tenho certeza
que o WhatsApp tá bombando, não é? Curta. Vamos fazer um
pacto, energize um projeto no dia 15. Bom também para começar
um tratamento de saúde. A última semana trará novas amizades e
posição clara nos relacionamentos.

Libra

(23/09 - 22/10)
Administre seus recursos com inteligência, sei que você se vira bem, mas
chega de desligar o telefone com cobranças, né. Este mês será decisivo
na resolução de conflitos. Padrões de consumo seguirão novos conceitos.
Fique firme nos objetivos pessoais e evite gastos por ansiedade. O planejamento de uma viagem servirá de inspiração para economizar. No dia
15, investimentos aumentarão sua segurança e você não está acreditando
no seu candidato? Fique tranquilo, ele vencerá. Novas relações chegarão
com tudo na segunda quinzena. Até o dia 21, o poder de atração estará em
alta. Cuide da beleza e renove seus looks. Tente um regime, sei que é a
décima vez que tenta, mas persevere, Se estiver só, uma relação saudável
e motivadora na última semana poderá te surpreender.

Aquário
(21/01 - 19/02)

Sucesso na carreira. Metas mais definidas para o futuro favorecerão
mudanças. Aquela reforma na casa ou negócio imobiliário chegou!. O
período também anuncia finalização de uma atividade acadêmica ou
ação na Justiça, com resultados positivos, quero 10% da indenização
recebida, ou um email agradecendo, aqui no redacao@meon.com.
br. Poderá ser promovida na semana do dia 20. Se deseja mudar de
emprego, surgirá uma proposta poderosa. Valerá cuidar da reputação
na terceira semana. A partir do dia 22, fortaleça a posição na equipe.
Apoio mútuo no amor. Viagem a dois trará prazeres diferentes e
inspirará planos. Dica? Ilhabela ou Santo Antonio do Pinhal.

Câncer
(21/06 - 22/07)

Juro, fiquei bege, mas vai acontecer, uma antiga relação poderá ser
retomada em novas bases e vai bater na sua porta, ou te acionar
pelo Whats. Aproveite este mês para resolver assuntos do coração.
Uma nova paixão terá tudo para dar em casamento. Numa relação
já estabelecida, filhos e mais espaço para o prazer inaugurarão uma
fase gostosa.. O que for semeado nesse período dará bons frutos na
última semana do mês. Assuma maior liderança a partir do dia 16.

Escorpião
(23/10 - 21/11)

O controle dos pensamentos obsessivos revelará as delícias e vantagens de se sentir livre e escolher que tipo de emoção você quer
viver. Descomplique a cabeça e desanuvie o coração. Novo ciclo
de vida trará desprendimentos e leveza nas relações. Escorpião é
o único signo que tem o dom de transformar padrões e sentimentos
em um clique, quando chega à conclusão de que algo ou alguém
não vale o esforço. Lua nova em seu signo no dia 15 encerrará
repetições e a fantasia de que o outro vai mudar. Será mais fácil
abandonar velhas dinâmicas e encontrar quem entenda o que você
diz, sem ter que explicar o óbvio. Magnetismo e poder de comunicação não faltarão. Com Vênus em seu signo, a partir do dia 21, valerá
renovar looks, conceitos de beleza e maneiras de se relacionar.
Investimentos ficarão mais claros a partir do dia 22.

Peixes
(20/02 - 20/03)

O mês será um convite a aventuras, queridos. Visão ampla do
futuro manterá o astral em alta. Talvez role desconfiança em um
relacionamento especial, fique tranquila, não esta sendo traída.
Aproveite para aprofundar o diálogo. Movimentações na equipe ou
parcerias cobrarão olhar atento perto do dia 18. Máscaras sociais
poderão dar lugar a relações mais verdadeiras. Bom para escolher
em quem confiar e fortalecer vínculos. Carreira em ascensão a
partir do dia 22. Novo empreendimento ganhará visibilidade. Poderá ganhar um aporte ou parceiros de outro lugar. A última semana
será favorável para negociar o salário, mas não abuse, seu passe
é bom, mas não exagere que dará certo. Coraçãozinho para vocês.
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TOUR DE FRANCE

EM CAMPOS DO JORDÃO ENCERRA INSCRIÇÕES
A sexta edição brasileira da principal competição internacional de ciclismo virá em dezembro
Da redação / Jogando Juntos

A sexta edição do L’Etape Brasil by Tour
de France, que novamente será realizada
em Campos do Jordão, entre os dias 4 e 6
de dezembro, está com inscrições encerradas. A maior prova de ciclismo do País
terá representantes de todos os estados da
federação. Os percursos serão de 107 km
e 66 km nas estradas do interior de São
Paulo. Os protocolos e medidas de segurança foram elaborados seguindo orientações do setor da saúde para a execução de
competições ao ar livre. Incluindo padrões
divulgados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). A edição brasileira do Tour
de France seguirá todos protocolos para o
combate da Covd-19, com o uso de máscaras, medição de temperatura, tótens com
álcool gel, distanciamento social, limpeza
e desinfecção dos locais com maior circulação de pessoas. “Os pontos de hidratação, distribuição de alimentos e bebidas
serão feitos separadamente e de forma higienizada para cada atleta”, disse Bruno
Prada, medalhista olímpico e organizador
do evento. “Nós sabemos como é intensa
a emoção de cruzar a linha de chegada
do L’Étape Brasil, então aos bravos atletas que a cruzarem, nossa equipe estará
pronta para recebê-los e auxiliá-los para
o cumprimento de algumas medidas que

visam a segurança de todos.” O L’Etape
Brasil by Tour de France informa que toda
equipe da chegada estará devidamente
trajada com EPI’s. O staff dará incentivo
à dispersão, para evitar aglomerações,
além da distribuição de máscaras novas a
todos os atletas. As medalhas estarão embaladas individualmente e higienizadas.
No Brasil
O L’Étape Brasil by Tour de France tem
o percurso principal com 107 quilômetros
de distância e 2.330 metros de altimetria
acumulada, o equivalente a subir um prédio residencial de 770 andares. A versão
mais curta tem 66 quilômetros. Em 2019,
a prova teve pela primeira vez a presença do alemão Didi Senft, mais conhecido
como o Diabo do Tour ou Didi, the Devil.
O animador que se veste de demônio nas
etapas do Tour de France esteve na cidade paulista apoiando os ciclistas. Grandes
nomes do esporte, como o treinador Bernardinho Rezende, o campeão olímpico
Nalbert e o piloto Ricardo Maurício da
Stock Car, participaram do Tour de France. As principais assessorias esportivas do
País também mandaram seus representantes. O título de 2019 do L’Étape Brasil
ficou mais uma vez com o ciclista Otávio

Bulgarelli, com a marca de 3h07min02. O
resultado foi definido praticamente no photo-finish, na disputa com Ricardo Pichetta,
segundo colocado, colado na linha de chegada. No feminino, a alemã Nadine Gill não

deu chances às adversárias e completou o
percurso de 107 quilômetros em 3h15min36,
com mais de 15 minutos na frente segunda
colocada (Taise Benato). A ciclista amadora
também foi bicampeã consecutiva da prova.

