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SÃO JOSÉ VÔLEI
TEM DUAS DAS SUAS 
EQUIPES DE BASE EM FINAIS 
DO CAMPEONATO PAULISTA

NA
FINAL

UM DOS TAUBATEANOS
MAIS CONHECIDOS DO 
BRASIL VOLTA AO RÁDIO 
AOS 93 ANOS.

CID
MOREIRA

PREFEITURA ASSUME GESTÃO 
DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
PROFESSOR URBANO ERNESTO 
STUMPF E O CONCEDERÁ À 
INICIATIVA PRIVADA.

Em coletiva de imprensa realizada no dia 2 de dezembro, o prefeito reeleito de São 
José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), anunciou que por meio de um convênio 
com o Ministério da Infraestrutura, o município assumirá a gestão do Aeroporto 
Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf pelos próximos 35 anos. A inicia-
tiva visa agilizar formas de participação do equipamento no apoio ao desenvolvi-
mento da RMVale e estabelecer mecanismos de utilização para maximizar roteiros 
e destinos em nossa região por meio do turismo. 

O AEROPORTO É DE SÃO JOSÉ

O cuidado necessário
com o consumo de
ervas naturais



Em um anúncio com gostinho de notícia velha, todos 
já sabiam que as autoridades apenas esperariam o térmi-
no do processo eleitoral para a medida, o estado de São 
Paulo regrediu para a fase amarela do plano de abertura 
da economia. Na informação expressada pelo governador 
João Doria (PSDB), a alteração foi realizada por conta do 
crescimento do número de pessoas que contraíram o novo 
coronavírus. Importante ressaltar que, que antes da mu-
dança, 6 das 17 regiões do estado estavam na fase verde 
do Plano SP, inclusive a RMVale. As medidas restritivas 
têm foco em bares, restaurantes e cinemas. Considerando 
os atuais critérios do governo, na Fase Amarela, salões de 
beleza, bares, restaurantes, academias, parques e ativi-
dades culturais (com público sentado) podem continuar 
abertos, mas com restrições — há, porém, a possibilidade 
de abrandamento das restrições. Esperada, mas não cele-
brada, a notícia caiu como um balde de água fria nos diver-
sos setores que tentam continuar movimentando nossa já 
enfadada economia. O prefeito Felicio Ramuth agiu rapida-
mente, cobrando das autoridades estaduais critérios ob-
jetivos e resguardando a saúde dos joseenses com ações 
afirmativas que possibilitem a flexibilização já em exercício 
na cidade de São José dos Campos. As cidades mobilizam 
poder público e sociedade civil para juntos garantirem um 
Natal magro mais vivo para o comércio e com biossegu-
rança para o consumidor, que merece passar o Natal sem 
a doença e com bons produtos para a celebração familiar 
que a data preconiza. A nova avaliação do Plano São Paulo 
fica para os primeiros dias de 2021. Por aqui, continuamos 
combatendo a Covid-19 e a falta de informação.

Um dia após eleição, 
regredimos para a 
fase amarela

REELEIÇÃO DOS PRESIDENTES
DA CÂMARA E DO SENADO
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Último prefeito a ser
eleito na RMVale, Saud 

(MDB) comemora ao lado 
de Padre Afonso Lobato 

a vitória conquistada com 
92.770 sufrágios, 65,01% 

dos votos válidos, para 
comandar Taubaté pelos 

próximos 4 anos.

O FATO
E A FOTO

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Carta à Nação Brasileira e ao 
Supremo Tribunal Federal
Os partidos abaixo assinados, representantes das mais diversas ten-
dências políticas e ideológicas, manifestam a profunda preocupação 
quanto ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 
n° 6524, previsto para ocorrer nesta semana em plenário virtual do 
Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo neste julgamento é a 
reafirmação da construção histórica do constitucionalismo brasileiro 
baseado no postulado do republicanismo, da alternância do poder 
parlamentar e da proibição da perpetuação personalista e individu-
alizada do controle administrativo e funcional das Casas Legislativas. 
O sistema democrático e representativo brasileiro não comporta a di-
tadura ou o coronelismo parlamentar. A vedação à recondução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente nas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 57, §4°, da 
Constituição Federal) é a solução constitucional mais adequada para 
se evitar a perenização e engessamento das posições de liderança 
no Congresso Nacional, assim como também ocorre nas mesas di-
retoras do Poder Judiciário. Destaca-se, ainda, que a discussão da 
própria manutenção do instrumento da reeleição no âmbito do Po-
der Executivo também faz parte da agenda da sociedade brasilei-
ra, inclusive sendo considerado por muitos críticos um dos fatores 
mais relevantes para as mazelas institucionais de nosso país cons-
tatadas desde a sua autorização em 1997 (EC n° 16). Um Congres-
so Nacional forte é aquele que respeita os ideais da temporalidade 
dos mandatos e do revezamento da direção da suas respectivas 
Casas. Mudar este curso histórico fere o princípio constitucional da 
vedação ao retrocesso democrático e se constituiu em um casuís-
mo tacanho que não combina com a tradição do Supremo Tribunal 
Federal, guardião dos princípios da República Federativa do Brasil e 
sempre atento à harmonia e ao equilíbrio institucional contra atitu-
des individualistas de extrapolação e excessos do exercício do poder. 
 
Progressistas, Partido Liberal (PL), Partido Social Democrático (PSD), 
AVANTE, PATRIOTA, SOLIDARIEDADE, Partido Social Cristão (PSC), 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade, CIDADA-
NIA e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Conforme tem sido amplamente noticiado, os atuais Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados supostamente pre-
tendem lançar seus nomes para permanecer nos respectivos cargos 
por mais dois anos, a despeito da evidente vedação apresentada pelo 
art. 57, § 4°, da Constituição Federal, segundo o qual “cada uma das 
Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de feve-
reiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros 
e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, ve-
dada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente.” O próprio art. 59 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral reproduz a parte final do dispositivo transcrito, ao dispor que “os 
membros da Mesa serão eleitos para mandato de dois anos, vedada 
a reeleição para o período imediatamente subsequente.” Nesse con-
texto, não há dúvidas de que não se pode ampliar o que o Cons-
tituinte expressamente restringiu, de modo que o único e legítimo 
meio para se permitir a recondução dentro da mesma legislatura seria 
através da aprovação, nas duas Casas e em dois turnos, de Proposta 
de Emenda à Constituição para alterar a redação do § 4° do art. 57 
da Lei Maior, não podendo mera mudança regimental desautorizar o 
comando constitucional. Não há, portanto, qualquer omissão ou lacu-
na a ser preenchida pelo caminho da interpretação. Como aponta o 
histórico brocardo jurídico: in claris, cessat interpretatio. O constituin-
te originário discutiu o tema e rejeitou a reeleição, como apontam os 
registros da época. O Congresso Nacional, a posteriori, foi provocado 
por Proposta de Emenda a discutir a reeleição, que foi novamente 
rejeitada. Tentar alterar por via judicial essa escolha política represen-
ta evidente subversão à separação dos poderes, verdadeiro atentado 
contra o estado democrático de direito. Nesse sentido, a nota técnica 
assinada pela própria Consultoria do Senado Federal asseverou que 
“qualquer que seja o critério hermenêutico adotado para a leitura do 
Texto Constitucional quanto ao critério adotado para a eleição das 
Mesas das Casas do Congresso Nacional, parece-nos inequívoco que, 
no mandato subsequente, dentro da mesma legislatura, é vedada a 
reeleição para os mesmos cargos.” Consideramos que a alternân-
cia de poder é essencial para a democracia. O Congresso Nacional 
deve respeitar a Constituição Federal que muitos de seus antigos 
membros ajudaram a construir e à qual estará sempre submetido. 

Alessandro Vieira é senador pelo Cidadania, Sergipe.
Randolfe Rodrigues é senador pela Rede, Amapá.
Oriovisto Guimarães é senador pelo Podemos, Paraná.
Alvaro Dias é senador pelo Podemos, Paraná.
Major Olímpio é senador pelo PSL, São Paulo.
Eduardo Girão é senador pelo Podemos, Ceará.
Jorge Kajuru é senador pelo Cidadania, Goiás.
Flávio Arns é senador pelo Podemos, Paraná.
Lasier Martins é senador pelo Podemos, Rio Grande do Sul,
Mara Gabrilli é senadora pelo PSDB, São Paulo.
Reguffe é senador pelo Podemos, Distrito Federa. 
Styvenson Valentin é senador pelo Podemos, Rio Grande do Norte. 
Esperidião Amin é senador pelo Progressistas, Santa Catarina.
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A Prefeitura de São José dos Campos 
anunciou na tarde do dia 2 de dezembro 
que, por meio do Ministério da Insfraes-
trutura, assinou um convênio com o Go-
verno Federal assumindo a gestão do Ae-
roporto Internacional Professor Urbano 
Ernesto Stumpf pelos próximos 35 anos. 
De acordo com a concessão, a Infraero 
permanece na administração do local até 
31 de dezembro de 2021, ou caso a admi-
nistração municipal conclua os estudos 
e licitação necessária para conceder a 
operação à iniciativa privada anterior a 
este período, terminará a gestão assim 
que houver nova administração.

 O prefeito reeleito de São José dos 

Da redação

PREFEITO FELICIO RAMUTH ANUNCIA
CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL PARA GESTÃO 
PELO MUNICÍPIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
URBANO ERNESTO STUMPF
UM ESTUDO PARA 
CONCESSÃO DO 
EQUIPAMENTO 
PARA INICIATIVA 
PRIVADA COMEÇA A 
SER DESENVOLVIDO 
COM PREVISÃO 
DE TÉRMINO 
NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2021.

Campos, Felício Ramuth (PSDB), afirmou 
que a municipalização das operações é 
parte de um processo que visa a otimiza-
ção dos serviços e que sua operação será 
concedida à iniciativa privada.  

“Encaminharemos a partir de agora o 
projeto para o departamento de projetos 
especiais e  faremos a concessão. Ob-
viamente que dentro dos procedimentos 
necessários, e suas respectivas leis que 
deverão seguir para a Câmara, para cum-
prirmos todas as etapas da concessão”, 
afimou o prefeito Felício Ramuth.

Na análise do prefeito a municipali-
zação e sua oferta à iniciativa privada 
vai melhorar as condições de operação 

e permitir que o aeroporto seja uma fer-
ramenta ainda mais importante no de-
senvolvimento da RMVale.

“Teremos muito mais agilidade den-
tro do aeroporto para fazer com que as 
várias áreas que ele possa cumprir, as 
áreas de atuação dele dentro do negó-
cio, possam ser feitas com mais agilida-
de, rapidez, característica da iniciativa 
privada”, acrescentou.
PRÓXIMO PASSO:
CONCESSÃO INICIATIVA PRIVADA

O secretário de inovação e desenvolvi-
mento econômico de São José dos Cam-
pos, Alberto Mano Marques, durante o 
anúncio, disse que o projeto para conce-

der a operação à iniciativa privada será 
desenhado em parceria com diferentes 
equipes, como do DCTA, e reforça que pela 
proximidade com o aeroporto internacio-
nal de Guarulhos (Cumbica), o aeroporto 
internacional de São José pode ser um par-
ceiro de operações do aeroporto Franco 
Montoro, recebendo parte dos passageiros 
em hora destinados ao equipamento.

“São José é uma cidade internacional, 
não é possível não ter um aeroporto como 
está. Hoje já é um aeroporto internacional 
para cargas. É possível se tornar para pas-
sageiros também. Entre seis meses e um 
ano vamos concluir nosso novo projeto.” 
disse Alberto Mano Marques.

ESPECIAL //
3 São José dos Campos, 11 de dezembro de 2020
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Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 
COMEÇA EM 25 DE JANEIRO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

A campanha estadual de vacinação contra a Covid-19 
– através da Coronavac – deve começar no dia 25 de ja-
neiro no estado de São Paulo. A informação é do Gover-
no de SP e foi revelada durante coletiva de imprensa no 
dia 7 de dezembro. A vacina é aplicada em duas doses 
com um intervalo de 21 dias entre elas.

Segundo informações divulgadas na coletiva, a pri-
meira leva de vacinas será destinada à profissionais da 
saúde e pessoas acima de 60 anos. Serão cerca de 10 
milhões de doses. Os municípios deverão elaborar uma 
estratégia de recebimento e aplicação da vacina.

A vacina será gratuita para todos. O Governo de São 
Paulo informou também que vai disponibilizar 4 milhões 
de doses para outros estados do Brasil que solicitarem.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, serão uti-
lizados 10 mil postos de vacinação. Além dos postos de 

A prefeitura de São José dos Campos já interceptou 
23 festas clandestinas ou eventos não autorizados du-
rante o período de quarentena da Covid-19 na cidade.

Durante coletiva de imprensa no dia 24 de novem-
bro, que tratou de assuntos relacionados ao projeto 
de lei que pretende impor horário de fechamento às 
adegas, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) comentou 
que um dos problemas que a prefeitura tem enfren-
tado são festas que acontecem em chácaras – o que 
não poderia acontecer no período de pandemia.

“Outro problema que nós temos aqui são as festas 
em chácaras. Eles [organizadores] não divulgam mais 
o local, só deixam pra divulgar o local horas antes e 
só pra quem comprou os ingressos. Aí a nossa equipe 
de fiscalização tem que ir atrás disso”, disse o prefei-
to durante a coletiva.

O Meon Jornal, solicitou à prefeitura informações 

saúde, também serão utilizados farmácias, quarteis, esco-
las, terminais de ônibus e esquema drive-thru.

A Coronavac é desenvolvida através de uma parceria 
entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica chi-
nesa Sinovac e está na terceira e última fase de testes da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), salien-
tou na coletiva que não é momento para guerra ideológica. 
O tucano afirmou que o estado se antecipou ao Plano Na-
cional de Vacinação – que estabeleceu março como início 
da aplicação das vacinas – pois é possível começar antes.

“Não estamos virando as costas para o plano nacional, 
mas precisamos ser mais ágeis. Porque começar a campa-
nha em março, se podemos fazer em janeiro? Perdemos 
600 pessoas todos os dias no Brasil, essa é uma realidade 
que não pode ser ignorada”, disse o governador.

ILHABELA CANCELA FESTAS 
DE FIM DE ANO E DESCARTA 
FECHAMENTO DA BALSA

Da Redação

Da Redação

Navio com doze tripulantes com
Covid-19 chega ao Porto de São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informou neste do-
mingo (6) que 12 tripulantes de um total de 24 de um 
navio da Transpetro, de bandeira brasileira, testaram 
positivo para a Covid-19. A embarcação chegou em 
São Sebastião neste sábado (5), após 5 dias de nave-
gação e seguiria viagem para Cingapura.

No mesmo dia, dois deles foram levados para Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), no Cen-
tro. O comandante permanece internado e aguarda 
transferência para outra unidade hospitalar pelo seu 
convênio médico. A outra tripulante recebeu alta no 
mesmo dia e passa bem. Os demais permanecem no 
navio e estão e em isolamento.

A Prefeitura de São Sebastião acompanha a situa-
ção em tempo real, em respeito às regras da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em nota enviada ao Meon Jornal, a Transpetro 
informa que: “solicitou o desembarque de dois tripu-
lantes do navio João Cândido para avaliação médica 
no município de São Sebastião (SP). Ambos foram 
prontamente atendidos na rede hospitalar. Um deles 
já recebeu alta e se encontra cumprindo quarentena 
em hotel que atende aos protocolos determinados 
pela Anvisa. O outro está sendo transferido para um 
hospital particular em São José dos Campos (SP). A 
substituição dos tripulantes foi realizada conforme 
trâmite interno e legislação em vigor”.

CIDADES //

FESTAS CLANDESTINAS EM 
CHÁCARAS SÃO INTERCEPTADAS 
DURANTE PANDEMIA EM SÃO JOSÉ

A Prefeitura de Ilhabela decretou o cancelamento 
dos eventos festivos de fim de ano e a suspensão da 
concessão de alvarás para eventos em área pública 
no dia 4 de dezembro. A prefeita disse ainda que a 
balsa não será fechada novamente.

O cancelamento das festas de fim de ano visa 
evitar aglomerações e a consequente propagação da 
Covid-19 no município. A decisão, tomada pelo Comi-
tê de Enfrentamento à Covid-19, foi formalizada por 
meio de um decreto municipal.

O decreto determina a suspensão da concessão de 
autorização ou alvará para quaisquer eventos em área 
pública, a exemplo de festas, shows e similares. As au-
torizações ou alvarás já expedidos e em vigor nesses 
contextos ficam  imediatamente revogados.

Segundo a prefeitura, os eventos sociais serão 
permitidos em espaços que têm alvará de funciona-
mento padrão, desde que respeitem os protocolos 
sanitários, incluindo a ocupação de 40%, com lugares 
marcados nas mesas e sem pista de dança.

Outras cidades
Em São Sebastião e Caraguá, os shows de fim de 

ano e as queimas de fogos também estão canceladas. 
Ubatuba não declarou explicitamente o cancelamento 
das festas de fim de ano. Mas conforme decreto publi-
cado no dia 4 de dezembro, continuam proibidas ativi-
dades que possam causar aglomerações, como festas 
em casas noturnas, shows e afins, bem como aquelas 
que ocasionem a permanência do público em pé.

Balsa
A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a 

Gracinha, descartou a possibilidade de novo fechamen-
to da balsa. “Muitos estão falando no fechamento da 
balsa, mas ela permanecerá aberta. Estamos seguindo 
todas as recomendações do comitê da Saúde, que as-
sim como eu, está preocupado com a crescente deman-
da do turismo desde o mês de julho, a ocupação hote-
leira tem se igualado ao período do carnaval”, declarou 
a prefeita em comunicado à imprensa.

“Não é adequado o fechamento da cidade novamen-
te, dado que o prejuízo econômico nesta hora não pode-
rá ser compensado, nem pelas medidas do Governo Fe-
deral que está acabando nem por medidas municipais, 
já que não conseguimos a aprovação da Câmara para a 
prorrogação dos auxílios”, acrescentou Gracinha.

sobre as características dessas festas. Segundo a ad-
ministração municipal, a grande maioria desses even-
tos clandestinos, que geram aglomeração de pessoas, 
são realizados em chácaras alugadas, frequentados 
por jovens de 16 a 28 anos de idade e costumam ter 
consumo de bebidas, drogas e música alta.

Quando identificada, seja pela inteligência da GCM 
(Guarda Civil Municipal) ou pelas redes sociais, os or-
ganizadores recebem um termo de impedimento. Em 
caso de não cumprimento, são multados os donos das 
chácaras e os promotores do evento.

As festas que a prefeitura consegue interceptar no 
início são esvaziadas e os equipamentos desmontados.

Desde o dia 24 de março de 2020 (início da quaren-
tena) a Prefeitura já impediu 23 festas clandestinas e 
eventos em chácaras. Em todos estes casos foram apli-
cadas multas com valor inicial de R$ 5.000.

Disse ainda que: “os demais tripulantes do navio 
seguem em quarentena, com monitoramento diário 
da equipe de saúde da empresa e autoridades locais. 

A Transpetro reitera o compromisso com a saúde 
e a segurança dos colaboradores e vem adotando 
procedimentos robustos em todas as suas unidades 
desde o início da pandemia, atuando sempre de for-
ma diligente. Entre as medidas de prevenção ao con-
tágio estão o período de quarentena pré-embarque 
com monitoramento de saúde para todos os maríti-
mos, avaliação de saúde e testes RT-PCR antes do 
embarque e, a bordo, uso obrigatório de máscaras, 
distanciamento entre as pessoas e reforço na higieni-
zação e nas demais medidas de prevenção”, finalizou.

4 MEON JORNAL
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Da Redação

Da Redação

Programa de Recuperação Fiscal: prefeitura 
de Jacareí oferece descontos de até 90% em 
multa e juros de débitos municipais

Em Jacareí, a Câmara Municipal aprovou, no dia 2 de 
dezembro, um projeto de Lei que concede anistia parcial 
de multa e juros de mora para débitos tributários e não 
tributários, entre o dia 1º e 20 de janeiro de 2021.

O projeto de lei criado pela prefeitura tem como ob-
jetivo auxiliar o contribuinte em meio à crise econômica 
e financeira gerada pelos efeitos da pandemia, com des-
contos de até 90% dos valores, aos contribuintes inscri-
tos em dívida ativa. O Programa de Recuperação Fiscal 
facilita o pagamento de quem se tornou inadimplente, 
sem abrir mão do valor principal corrigido e de parte das 
multas e juros, além de possibilitar o Município reduzir o 
estoque de ações de execução fiscal.

Como fazer
O contribuinte pode checar seus débitos através do 

site da prefeitura e basta gerar o boleto para aderir ao 
programa, com descontos de 90% dos valores de multa 
e juros de mora, no caso de pagamento à vista. Vale lem-
brar que os boletos poderão ser expedidos virtualmente, 
evitando-se filas e aglomeração. O AtendeBem também 
está aberto entre segunda e sexta-feira, das 8h às 17h, 
mediante agendamento pelo telefone 3955-9000, op-
ção 2. Não haverá atendimento sem hora marcada.

Escolha: Outra novidade é a possibilidade de es-
colher qual débito o contribuinte quer quitar. “Cada 

Em São José dos Campos, durante o primeiro final de 
semana (dias 5 e 6 de dezembro) após a aprovação da 
lei que limita o horário de funcionamento de adegas e es-
tabelecimentos similares, 23 multas no valor de R$5 mil 
foram aplicadas. Todas as 23 autuações são referentes 
ao descumprimento da nova lei, que permite que adegas 
e estabelecimentos similares funcionem apenas até o 
horário máximo: 22h, e sem aglomerações, lei que entra 
no conjunto de ações de combate à Covid-19. 

De acordo com a prefeitura, o município também 
registrou 45% de queda nas reclamações e denún-
cias da população referentes à aglomerações e per-
turbação do sossego após a sanção da legislação e 
do reforço na fiscalização do comércio.

As multas, que possuem o valor inicial de R$5 mil, 
podem dobrar no caso de reincidência, além de resul-
tarem na apreensão de bens e interdição do estabe-
lecimento. Caso o local já tenha sido interditado nos 
últimos 12 meses, pode ter a sua licença cassada, e a 
renovação da licença pode ser proibida caso o estabele-
cimento já tenha sido cassado nos últimos 5 anos.

Além da aplicação da legislação, durante o final de 
semana, as equipes do Departamento de Fiscalização 

APÓS APROVAÇÃO DA LEI DE HORÁRIOS 
PARA ADEGAS, PREFEITURA MULTA 23 
ESTABELECIMENTOS COM AGLOMERAÇÕES 
APÓS ÀS 22H EM SÃO JOSÉ

de Posturas Municipais (DFPM), junto à Guarda Civil, 
também interditaram 4 festas e impediram a realização 
de outros 3 eventos clandestinos com aglomeração. 

Para denunciar aglomerações e descumprimento das 
regras de saúde e de isolamento social, a população deve 
acionar os canais oficiais: Central 156 (telefone, site e apli-
cativo), telefones 153 (específico da Guarda Civil Munici-
pal), 190 (COI/Polícia Militar) e 3901-4120 (DFPM). 

Da Redação

A Associação Comercial e Industrial de São José 
dos Campos lançou uma linha de crédito para os seus 
associados: o ACCredito. O requerimento de crédito 
pode ser feito pela internet. Segundo a associação, 
o ACCredito tem como foco auxiliar o desenvolvi-
mento de micro e pequenas empresas e também de 
microempreendedores individuais, oferecendo van-
tagens para associados como taxas de juros a partir 
de 1,62% ao mês, até 6 meses de carência, parcela-
mento em até 24 meses e atendimento 100% online. 
Tudo isso com a segurança garantida por uma Insti-
tuição regulada pelo Banco Central do Brasil.

ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE SÃO 
JOSÉ LANÇA LINHA DE 
CRÉDITO RÁPIDA PARA 
OS ASSOCIADOS

um sabe as próprias possibilidades financeiras e pode 
solicitar a melhor opção. Estamos aqui para auxiliar e, 
também, permitir que o município arrecade”, esclarece 
Anita Soares, diretora de Administração Tributária.

O Programa de Recuperação Fiscal contempla todos os 
débitos inscritos na dívida ativa do município, tributários 
e não tributários, como por exemplo IPTU, ISSQN, taxas 
municipais, preços de serviços prestados por estabeleci-
mentos públicos, entre outros.

A ideia foi colocada em prática para ajudar na re-
cuperação dos setores mais atingidos pela pandemia 
da Covid-19. Em primeiro momento o empréstimo 
tem como maior objetivo funcionar como capital de 
giro para a economia, mas existe a ideia de se realizar 
um planejamento de fluxo de renda fixo.

O requerimento de crédito pode ser feito atra-
vés do site accreditodigital.com.br. A liberação do 
crédito acontece em poucas horas após a confir-
mação da instituição financeira, ou no começo do 
dia seguinte, dependendo do horário em que foi 
realizado o processo.
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CIDADES //

O tradicional presépio do Santuário Nacional 
de Aparecida traz uma novidade este ano: ele está 
montado dentro da Basílica. Inaugurado no dia 28 de 
novembro para o Advento e Natal 2020, ele segue 
montado até o dia 6 de janeiro.

Neste ano o presépio está localizado na Porta San-
ta da Basílica. De acordo com o Prefeito de Igreja, pa-
dre Eduardo Ribeiro, o objetivo é resgatar a tradição 
de montar o presépio dentro da igreja, no silêncio do 
templo, para promover a oração.

“Um presépio não é apenas uma encenação do 
nascimento de Jesus, mas uma imagem que deve nos 
ajudar a rezar e refletir o mistério da Encarnação”, diz 
Ribeiro, em comunicado à imprensa.

O presépio este ano traz elementos que remetem ao 
povo brasileiro, com a representação de casas e palafi-
tas, com varal com roupas penduradas, e também ora-
tórios dedicados à Nossa Senhora Aparecida.

Os fiéis podem visitar o presépio na Basílica até o 
dia 6 de janeiro. Além do presépio na Porta Santa, há 
o presépio do Centro de Apoio ao Romeiro, montado na 
saída da Praça de Alimentação I, na rampa de acesso ao 
Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida.

SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA 
TEM PRESÉPIO DENTRO DA BASÍLICA

SANTUÁRIO NACIONAL DESMENTE 
SUPOSTO SURTO DE COVID-19 NA 
BASÍLICA DE APARECIDA

Foto: ClaudioVieira/PMSJC
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A Prefeitura de São José dos Campos informou que 
o serviço de estacionamento rotativo, a Zona Azul, che-
gará a novos bairros da cidade. A previsão é que mais 
de 2 mil vagas comecem a operar ainda em dezembro. 
A partir do dia 7 de dezembro, o serviço passou a fun-
cionar na Vila Adyanna, região central, com 355 vagas.

A partir do dia 14, está previsto o início do funcio-
namento na Vila Jacy, avenida Nove de Julho e Jardim 
São Dimas, também na região central do município, 
com mais 1.740 vagas.

Novo modelo
A operação do novo modelo de estacionamento 

rotativo na cidade foi iniciada em setembro deste 
ano. No novo modelo, as vagas possuem sensores e 
o mapa de ocupação pode ser visto por meio de um 
aplicativo de smartphone, assim como a quantidade 
de vagas disponíveis, em painéis eletrônicos, instala-
dos em algumas regiões onde o serviço opera, como 
na Andrômeda e região central.

Os pagamentos podem ser feitos pelo mesmo apli-
cativo, parquímetros e PDV’s (Pontos de Venda).

Para conferir as tarifas e horários, acesse a matéria 
completa no Portal Meon.

Zona Azul chega a novos 
bairros de São José

Da Redação

Da Redação
Novena de Natal
O Santuário Nacional realiza, a partir do dia 10 de de-

zembro, a Novena de Natal de Aparecida. A celebração 
será realizada na Basílica Velha, das 19h às 19h35, e po-
derá ser acompanhada na TV Aparecida, TV ao Vivo no 
A12, Facebook e YouTube do Santuário. Confira aqui a 
programação completa para o fim de ano no Santuário.

A administração do Santuário Nacional de Aparecida 
publicou, no dia 2 de dezembro, uma nota oficial des-
mentindo um suposto surto de Covid-19 na basílica.

Segundo a nota, circulava a informação de que um 
grande número de religiosos estaria infectado por 
coronavírus, o que não seria verdade.

“Houve, em Aparecida, há dias, o registro de óbito de 
um religioso, com suspeita de Covid-19, ocorrido em am-
biente hospitalar, motivado por comorbidades. Neste mo-
mento há apenas um religioso, que trabalha no Santuário 
Nacional, internado e estável”, diz o Santuário.

No final de novembro, o padre Carlos Artur, de 73 

Um site de leilões está utilizando o nome de uma em-
presa de consórcios de São José dos Campos para aplicar 
golpes. Um homem de Cotia registrou um boletim de 
ocorrência por estelionato após comprar um veículo no 
site e não recebê-lo. De acordo com a Gaioso Intermedia-
ções, empresa que atua no ramo de consórcios em São 
José dos Campos, o site de Leilões que está utilizando o 
nome dela e o CNPJ é falso, está aplicando golpes.

“As medidas cabíveis da minha parte já foram to-
madas, gostaria de ressaltar que nenhuma das minhas 
empresas atua no ramo de leilões, no momento minhas 
empresas são apenas no ramo de consórcio vinculadas 
à marca Ademilar”, diz trecho da nota oficial emitida 
pelo empresário Waldir Gaioso.

Raphaela Vasconcellos, gerente administrativa da 
Gaioso Intermediações, conta que a empresa foi pro-
curada na última segunda-feira (30) por uma vítima do 
golpe. A gerente acompanhou a vítima até uma delega-
cia, mas não foi possível registrar um boletim de ocor-
rência, porque o homem já tinha feito um B.O. no dia 26 
de novembro em Cotia. De acordo com o histórico do 

Samuel Strazzer

Bruna Caroline

anos, morreu com problemas respiratórios. Contudo, 
os exames que ele havia feito até a data do faleci-
mento não apontavam que estava com Covid-19.

O Santuário reforçou que “mantém-se atento e preo-
cupado com seus funcionários, dispondo dos melhores 
ambientes para o trabalho, exigindo a higienização, o 
distanciamento e que se evite aglomerações”.

Disse ainda que faz aferição de temperatura e con-
trole de capacidade no acesso dos fieis a Basílica. Os 
espaços são higienizados regularmente, sinalizados 
e os visitantes são orientados a permanecerem de 
máscara e manterem o distanciamento.

SITE DE LEILÕES USA NOME DE EMPRESA DE 
CONSÓRCIOS DE SÃO JOSÉ PARA APLICAR GOLPES

B.O, ele comprou um veículo no falso site Gaioso Leilões 
por R$13.850, sendo acertado que a entrega do veículo 
aconteceria após depósito bancário. Porém, após reali-
zar o pagamento do carro, a vítima não conseguiu mais 
se comunicar com os organizadores do leilão.

Além dessa vítima, a empresa tem recebido ligações 
de outras potenciais vítimas.

“Estamos prestando todos esclarecimentos para 
os clientes que nos encontraram, colocamos nota de 
esclarecimento nas redes sociais e site. Gostaríamos 
de alertar aos consumidores para que se atentem 
antes de realizar qualquer pagamento. Nesse caso 
o golpista pede depósito em uma conta de pessoa 
física, sem qualquer vínculo com nome da nossa em-
presa ou qualquer outro CNPJ.

Busque informações seguras em sites e órgãos ofi-
ciais sobre a empresa, afim de evitar prejuízos. A nos-
sa empresa não possui qualquer atividade no ramo 
de leilões e estamos preocupados com o número de 
pessoas que possam ter sido vítimas deste golpe”, 
relata Raphaela.

Da Redação

A Prefeitura de Guaratinguetá anunciou que as aulas 
presenciais retornarão na rede municipal no dia 1º de 
fevereiro de 2021. O retorno presencial será para todos 
os anos letivos da rede. Segundo a prefeitura, todo o 
protocolo de saúde, chamado “Plano de Retorno às Ati-
vidades Letivas Presenciais” está pronto, para garantir a 
segurança dos alunos, professores e funcionários.

A Administração destaca ainda que tem seguido as 
orientações do Governo do Estado de São Paulo para 

Guaratinguetá anuncia data
de volta às aulas presenciais

a elaboração do calendário escolar e protocolos para 
a volta às aulas presenciais.

Diagnóstico e reforço
As escolas municipais de Guará estão realizando 

avaliações diagnósticas para saber em qual estágio de 
aprendizagem cada estudante está. Todas as escolas 
municipais estarão abertas a partir de 20 de janeiro de 
2021. De 20 a 31 de janeiro haverá reforço para alunos 
que tiveram problemas com atividades remotas.

6 MEON JORNAL

A pandemia ainda não acabou. Estamos vivendo um aumento no 
número de casos e internações. Para combater o coronavírus, 

é preciso que você continue fazendo a sua parte. Porque, 
enquanto não houver vacina, só a prevenção pode salvar.

Continue protegendo vidas
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Da redação

SAÚDE //

SEIS CUIDADOS NO USO

O uso de plantas medicinais na for-
ma de chás é uma tradição em todo o 
mundo, registros históricos datam o 
consumo dessa bebida há pelo menos 
2.500 antes de Cristo por diversas civi-
lizações. Segundo pesquisa da Euro-
pass Monitor, o consumo per capita de 
chás cresceu 53% entre 2010 e 2019, e 
atualmente é uma das bebidas mais in-
geridas, ficando atrás apenas da água. 
Muitos chás apresentam propriedades 
terapêuticas e auxiliam na prevenção e 
no tratamento de diversas doenças, po-
rém o seu uso deve se dar de maneira 
segura, já que se utilizado incorreta-
mente pode trazer malefícios à saúde 
humana. Para auxiliar no uso correto de 
plantas medicinais na forma de chás, o 

Meon Jornal ouviu dois especialistas: 
Vinícius Bednarczuk de Oliveira, far-
macêutico industrial, doutorado com 
ênfase na área de química de produtos 
naturais  e Patrícia Rondon Gallina, far-
macêutica e professora universitária.

Veja as dicas dos profissionais:
• Dê preferência para plantas a granel 

ao invés de sachês, a chance de adulte-
ração e misturas é menor e você vai con-
sumir uma bebida de melhor qualidade;  

• Utilize sempre plantas que você co-
nheça a procedência, evite coletar plan-
tas medicinais junto a locais que possam 
ter recebido agrotóxicos ou perto de es-
tradas, estacionamento de veículos, lixo 
ou locais poluídos, pois a planta pode 

estar contaminada; 
• Evite misturar plantas diferentes no 

mesmo chá, existem poucos estudos sobre 
a interação entre as plantas medicinais; 

• Ao realizar um tratamento com me-
dicamentos de uso contínuo, procure 
seu médico ou farmacêutico e pergunte 
se existem problemas no uso com chás. 
Algumas plantas podem influenciar no 
efeito do medicamento, diminuindo ou 
potencializando o efeito terapêutico; 

• Não substituir o consumo de água 
pelo uso de chás, nenhuma bebida é ca-
paz de substituir o uso da água; 

• Gestantes devem ser orientadas por 
um profissional da saúde habilitado so-
bre o uso de chás, principalmente no pri-
meiro trimestre de gravidez.

Patrícia Rondon Gallina

Vinícius Bednarczuk de Oliveira

DE PLANTAS MEDICINAIS

8 MEON JORNAL
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À BEIRA-MAR//

Uma das mais tradicionais mostras 
de teatro da RMVale, o Litoral 
EnCena – Mostra de Teatro de Rua, 
Teatro de Bonecos, Circo e Dança 
de Caraguatatuba – que em edições 
anteriores somadas já reuniu mais de 
300 mil pessoas com a apresentação 
de cerca de 700 espetáculos gratuitos, 
exibindo trabalhos de excelente 
qualidade técnica e construindo uma 
forte relação com o público, chega 
a 2020 reinventado. Por conta da 

13º LITORAL ENCENA TRANSFORMA 
CARAGUATATUBA NA CAPITAL DO TEATRO 
ENTRE HOJE E DOMINGO SERÃO EXIBIDOS 19 ESPETÁCULOS 
POR MEIO DAS PLATAFORMAS VIRTUAIS DA FUNDACC

pandemia da Covid-19 a 13ª edição 
da Mostra será online, de 10 a 13 de 
dezembro, totalmente gratuita e aberta 
ao acesso de todos pelos canais digitais 
da Fundacc.  Ao realizar um evento 
referencial de maneira democrática e 
acessível, a Mostra pretende estimular 
os grupos e coletivos de Teatro de Rua, 
Teatro de Bonecos, Circo e Dança em 
atividade no Estado e fomentar as artes 
cênicas em nossa região.  

Com diversas linguagens e 

expressões, esta edição do Litoral 
EnCena maximizará o intercâmbio 
cultural, incentivando o movimento 
teatral pelas redes sociais e 
compartilhamento de vídeos, 
permitindo o acesso ao público mesmo 
com as restrições estabelecidas. 

Foram selecionados para a 13ª edição 
grupos das cidades Taubaté, São Paulo, 
São Sebastião, São José dos Campos 
e de seu distrito São Francisco Xavier, 
Campinas, Santos, além da anfitriã 

Caraguatatuba, que apresentarão 
espetáculos nos segmentos: teatro 
de rua, teatro de bonecos, teatro de 
sombras, circo e dança. A seleção para 
o 13º Litoral EnCena teve como critérios 
de avaliação:  qualidade técnica e 
excelência artística dos espetáculos; 
coerência na concepção do trabalho;  
histórico do artista ou grupo e a 
qualidade do material de gravação do 
espetáculo enviado com a ficha de 
inscrição.

Da redação
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À BEIRA-MAR//

Dia 11 - Sexta-feira
18h00 - Alquimistos - Grupo Arteia - 45 min - São Francisco Xavier
19h30 - Pecadilhos - Trupe do Fuxico - 40 min - São Paulo
21h00 - Circo Escambau - Cia. O Castelo das Artes - 1h - São Sebaastião

Dia 12 - Sábado
10h00 - A Linha - Mamulengo de Si Mesmo - 12 min - Caraguatatuba
10h30 - Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel
               Grupo Teatro do Imprevisto - 40 min - São José dos Campos
14h00 - Alquimistos - Grupo Arteia - 45 min - São Francisco Xavier
15h30 - Caiçaras - Cia. Império Teatral - 30 min - Caraguatatuba
17h00 - Expresso Tatu - Corpo de Baile - 45 min - Caraguatatuba
18h30 - Circo Escambau - Cia. O Castelo das Artes - 1h - São Sebastião
20h00 - Urubus no Ar - Cia Quase Cinema - 40 min - Taubaté
21h30 - As Presepadas de Damião - Damião e Cia. - 73 min - Campinas

Dia 13 - Domingo
10h00 - Circo Bella - Bella Cia - 1h - Santos
14h00 - Expresso Tatu - Corpo de Baile - 45 min - Caraguatatuba
15h00 - A Linha - Mamulengo de Si Mesmo - 12 min - Caraguatatuba
15h30 - Colheita - Corpo de Baile - 45 min - Caraguatatuba
17h00 - Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel
               Grupo Teatro do Imprevisto - 40 min - São José dos Campos
18h30 - As Presepadas de Damião - Damião e Cia. - 73 min - Campinas
20h00 - Caiçaras - Cia Império Teatral - 30 min - Caraguatatuba
21h00 - Pecadilhos - Trupe do Fuxico - 40 min - São Paulo

Programação
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A natureza em Ilhabela é 
encantadora até no meio da semana. 
Venha curtir com a família, 
sem perder a conexão com o 
trabalho e a riqueza da Mata Atlântica.

CURTA 
A ILHA EM 

SEGURANÇA: 

DE SEGUNDA A QUINTA, VOCÊ TEM MAIS TRANQUILIDADE E DISTANCIAMENTO COM MENOS TURISTAS, ALÉM DE VALORES MAIS CONVIDATIVOS EM RESTAURANTES, HOTÉIS, PPOUSADAS E PASSEIOS.  

O celular ou    
O CANTO 
DAS AVES 
NO SEU 
OUVIDO?
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CID MOREIRA

ARTE & VIDA
MEOW //

BOA NOITE! UM DOS TAUBATEANOS
MAIS CONHECIDOS DO BRASIL VOLTA 
AO RÁDIO AOS 93 ANOS.

14 MEON JORNAL



Da redação

CONHEÇA ALGUNS APRESENTADORES DA RÁDIO CONHECER

Um dos maiores nomes do jornalismo 
brasileiro, o taubateano Cid Moreira, vol-
ta à ativa aos 93 anos. No primeiro dia de 
dezembro, um novo projeto em sua car-
reira começou a irradiar pelas ondas do 
rádio, ou melhor, pela transmissão que a 
world wide web possibilita. Um desejo que 
almejava realizar há anos: voltar ao pon-
to inicial de sua carreira. Para o jornalis-
ta, estrear novamente está sendo como se 
fosse a primeira vez. Cid integra a Rádio 
Conhecer, uma web rádio que tem como 
meta levar conhecimento aos seus ouvin-
tes. A ideia do projeto, que conta com as 
parcerias de Sérgio Azevedo, especialista 
em marketing e gestão empresarial e Cyro 
César, decano do jornalismo que esteve à 
frente de emissoras como a Imprensa FM, 
Antena1, Record AM/FM Cidade e Manche-
te FM e coordenou projetos promocionais 
nas rádios Jovem Pan, Transamérica, e 
Band FM, nasceu da vontade de Moreira 
em querer voltar a trabalhar, já que por 
conta da pandemia, tem ficado recluso em 
sua casa em Petrópolis, na região serrana 

carioca. No auge de seus 93 anos, o eterno 
apresentador do “Jornal Nacional” é um 
usuário  contumaz de  tecnologia e decidiu 
empreender e auxiliar no desenvolvimento 
do conceito da nova emissora. Além disso, 
ainda terá dois programas fixos na grade: 
o “Crônicas e Poemas Imortais” e “Mensa-
gens da Bíblia em Áudio”.

A Rádio Conhecer conta com alta tec-
nologia para geração de transmissão: seu 
sinal sai de São Paulo, vai para Santa Ca-
tarina e depois para um centro digital nos 
Estados Unidos, no qual gera o sinal para 
o mundo. A proposta inicial é que sua pro-
gramação conte com músicas de qualidade 
e pequenos programas a cada 30 minutos 
sobre algum serviço de utilidade pública. 
O projeto busca resgatar a cultura e difun-
dir conhecimento entre os mais jovens, 
usuários do formato rádio web e pessoas 
ávidas pela informação de qualidade.

 “Imaginei criar uma rádio que reunisse 
vários conteúdos do conhecimento, tanto é 
que dei a ela o nome de radioconhecer.com.
br”, disse Cid Moreira, ao jornal “O DIA”.

Alain Guetta, engenheiro, 
financista, empreendedor de sucesso, 
foi o primeiro franqueador do Brasil e 
apresentador do programa Pequenas 
Empresas Grandes Negócios da Rede 
Globo de Televisão.

Rogério Assis, o radialista e âncora 
do Jornal Matutino no Litoral, pela 
Rádio Beira Mar FM de Ubatuba é 
outro profissional da RMVale que 
integra a Rádio Conhecer com seu 
programa “O Mundo dos Sons”.

Cyro César, jornalista e radialista, 
especialista em qualificação profissional 
para rádio. Atuou como locutor, 
produtor e coordenador em inúmeras 
emissoras paulistas, tendo passado 
pelas rádios Imprensa FM, Antena1, 
Record AM/FM Cidade e Manchete FM.

MEOW //

 Cid Moreira
Cid nasceu no dia 29 de setembro de 

1927, em Taubaté, aqui na RMVale. O tim-
bre da sua voz sempre chamou a atenção 
e em 1944, aos 17 anos, fez um teste na 
Rádio Difusora, na terra de Monteiro Lo-
bato, e conseguiu o cargo de locutor. Des-
de então, conquistou cada vez mais admi-
radores e transformou-se na principal voz 
do jornalismo brasileiro, trilhando pela 
Rádio Bandeirantes, no Jornal da Van-
guarda, TV Tupi, TV Excelsior e TV Con-
tinental, até chegar  a bancada do “Jornal 
Nacional” da TV Globo pela primeira vez 
no primeiro dia do mês de setembro em 
1969 onde permaneceu até 1996.

ALAIN 
GUETTA

ROGÉRIO
ASSIS

CYRO 
CÉSAR

Ouça a Rádio Conhecer
www.radioconhecer.com.br
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P
LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

Um charme a participação da 
elegante Silvia Máximo, ícone na luta 
pelos direitos das mulheres, crianças 
e animais, na campanha para as 
redes sociais do aplicativo da Torteria 
Haguanaboka, que completa 30 anos.

Garota propaganda

Um dos mais generosos 
cabelereiros e maquiadores 
do mundo da moda, nosso 
Carlos Carrasco, integra a 

equipe de produção da nova 
novela da Rede Record, 
“Gênesis”, com estreia 

prevista para 2021.

Novela

Buon compleanno

Quem desfilou seu 
sorriso pela terra da 
cerveja, Jacareí, foi 
minha querida amiga 
Leona Cavalli. A 
estrela integra o elenco 
da peça “Gatão de 
Meia Idade”, baseada 
nas tiras de Miguel 
Paiva. No elenco, Oscar 
Magrini e o ventríloquo 
Yakkos Sideratos. O 
público amou, é claro!

Chimarrão

O largo sorriso da sempre
atuante diretora de Turismo

da Prefeitura de São José dos 
Campos, Aline Arantes, foi 
presente na inauguração na 

cidade do restaurante Belgaleto, 
da Rede Casa Di Paolo, 

especializado em galetos e 
culinária italiana da Serra Gaúcha.

Quem sopra velinhas 
esta semana é a artista 
plástica Mônica Bernardo. 
Recuperando-se de algumas 
fraturas, a  ‘bella donna’ 
já voltou à pintura e entre 
uma sessão de fisioterapia 
e outra, se desdobra entre 
seu ateliê em Sanja e o 
sopro marítimo da praia das 
Cigarras em São Sebá.

Campeã

Brisa do mar

Galeto

Na rede

White Christmas

DEPOIS DE OBTER A MAIOR 
VOTAÇÃO DE SUA TRAJETÓRIA, 

O VIRTUOSO NABUQUENSE, 
IZAÍAS SANTANA, REELEITO 

PREFEITO DE JACAREÍ, 
DESCANSA NA IDÍLICA VILA 

DE PARATY-MIRIM, NO RIO 
DE JANEIRO, EM COMPANHIA 

DE JOSÉ SARAMAGO. O 
NOME DO LIVRO? “O HOMEM 

DUPLICADO”.

A tradicional ceia de Natal,
do Cassiano Restaurante, será 
realizada com todos os protocolos 
sanitários exigidos e os aromas 
e sabores do elegante cardápio 
supervisionado pelo sommelier e 
gerente do espaço gastronômico, 
Camilo Poveda Vargas. 
Esteja comigo: reservas@
cassianorestaurante.com.br

Nossa ensolarada Carol Riquengo, 
com passagens pela Jovem Pan e 
RecordTV Vale do Paraíba, desde 

fevereiro de 2020, repórter da grade 
nacional do jornalismo da RedeTV!, 

assume o “love” com o também 
jornalista e correspondente internacional 
da RecordTV, Fábio Menegatti. Que as 

ondas tragam cada vez mais paixão.
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A ATLETA JOSEENSE, 
MARIANA NICOLAU, 
INTEGRANTE DO SÃO JOSÉ 
RUGBY, CONVOCADA PELA 
SELEÇÃO BRASILEIRA, 
FOI ATÉ O URUGUAI 
DISPUTAR O TORNEIO 
VALENTÍN MARTÍNEZ, 
O SUL-AMERICANO DA 
MODALIDADE, E COM 
A EQUIPE SAGROU-SE 
CAMPEÃ.

A empresária Graça 
Faria celebra com seus 
filhos, João Miranda, 
fundador da Hash, 
apontado pela Forbes 
como um dos jovens 
líderes antes dos 30 
anos, e Maria Gabriela, 
estudante de psicologia 
no Mackenzie,  na 
deslumbrante piscina 
do Fasano, no Rio de 
Janeirob

Family
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A SAÚDE
EM DIA
COMEÇA
PELA BOCA

A importância de manter uma boa 
higiene bucal vai muito além de ter 
um sorriso bonito. Uma boca 
saudável ajuda a garantir a saúde 
de todo o nosso organismo.

Por isso, é muito bom poder    
contar com uma rede de 
atendimento odontológico como     
a Uniodonto, com credibilidade        
e excelência reconhecidas, e         
uma referência nacional. 

SÓ NA UNIODONTO VOCÊ TEM:
• PLANOS ODONTOLÓGICOS SEM NENHUMA CARÊNCIA
• ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS
• ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIOS PARTICULARES COM HORA MARCADA
• LIVRE ESCOLHA DO DENTISTA COOPERADO
• APROVAÇÃO ON-LINE DE TRATAMENTOS
• PARCELAMENTO PRÓPRIO PARA PROCEDIMENTOS FORA DA COBERTURA
• APLICATIVO UNIODONTO SJC PARA ANDROID E IOS

ADQUIRA AGORA MESMO 
SEU PLANO: 

(12)3202.6030

PLANO ESSENCIAL
R$A PARTIR DE: 43

por pessoa/mês*
,90

PLANO CLASSIC
R$A PARTIR DE: 30

por pessoa/mês*
,60

PLANO KIDS
R$A PARTIR DE: 26

por pessoa/mês*
,99

PLANO BÁSICO
R$A PARTIR DE: 15

R$ 180,00 por
pessoa/anuidade**

,00

* Valor líquido, após desconto, por pessoa admitida no plano odontológico da Uniodonto de São José dos Campos. Oferta válida até março de 2021 para contratação do Plano 
ESSENCIAL/Branco e Kids (Pessoa Física), com opção de vigência de 36 meses, Plano Classic com vigência de 12 meses, e pagamento das mensalidades com cartão de crédito, 
débito em conta bancária ou cheque. O pagamento em cheque deve ser realizado em 3 parcelas, totalizando o valor integral do plano contratado. 
** Não há parcelamento da anuidade do Plano Básico, que deverá ser paga em parcela única. O valor anunciado é mera referência a 1/12 da anuidade, por pessoa inscrita.



HORIZONTAIS
1. Arma branca com um ou dois gumes. (5) 
4. Utensílio usado para guardar coisas. (5) 
7. Alienado, doido. (5) 
8. Plural de “umbral”. (7) 
10. Estômagos (em inglês). (8) 
11. Chaves (em inglês). (4) 
13. Relativo ou pertencente ao dorso. (6) 
15. Referente a nó (plural). (6) 
17. Feiticeiro. (4) 
18. Sentimentos (em inglês). (8) 
22. Tira de madeira comprida e estreita. (7) 
23. Empregados que varem as ruas. (5) 
24. Borda; beira, margem (plural). (5) 
25. Aflição, angústia. (5)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (27/11/2020)
Horizontal: 1. quinto 4. light 8. ovulo 9. science 10. rãs 11. André
14. obstar  20. engolir 23. furar 25. aço 26. history 28. sisos 29. causas
Vertical: 1. quota 2. imundas 3. teorema 4. leigo 5. gansa 7. esses 13. gim
14. ovelhas 15. tio 17. euforia 18.  careiro 19. trays 21. gases 22. leões 24. reais

VERTICAIS
1. São dadas por professores. (5) 
2. Uso errado, excessivo ou injusto. (5) 
3. Ato ou efeito de amolar. (8) 
4. Fruto rico em fibras e de fácil digestão. (6) 
5. Livraria onde se vendem livros usados. (4) 
6. Rua ou avenida arborizada. (7) 
9. Dentes do juízo. (5) 
12. Ciência que estuda os animais. (8) 
13. Jogo de tabuleiro. (5) 
14. _ Ceni: goleiro-artilheiro. (7) 
16. Protagonista de uma obra literária (plural). (6) 
19. A esposa do filho em relação aos pais dele (plural). (5) 
20. Pessoa muito parecida com outra. (5) 
21. Rabo (em inglês). (4)

Querida, pode parar tudo! Um dia apenas, começo, meio e fim. 
Chegou a hora de dar uma paradinha estratégica para definir seus 
próximos passos. Os astros irão auxiliar você a olhar para sua vida 
e identificar as mudanças de rota necessárias para bombar em 
2021 e fazer 2021 bombar em seu favor. Já estava em esquecendo: 
conduza de forma diferente seu relacionamento no sábado, você 
vai melhorar as relações pessoais com a família do amado. Resolva 
pendências financeiras, chance de redução significativa naquela 
prestação pendurada.

Gosto muito de te ver, leãozinho. Verdade, você entrega sempre o 
melhor que habita em seu ser, por conta disso, as “fifis”, gente que 
expressão arcaica, torcem o nariz porque não conseguem entender 
que é algo natural em você. Não se deixe abater por elas. Compre-
enda que você é o espelho do que elas poderiam fazer e não fazem. 
Tempo de colheita a partir de segunda. No amor, aquele gatinho vai 
miar em sua porta, abra sem receio e desfrute. Miau! 

Os astros estão fazendo rodar, hein? Essa semana você vai do 
zero a oitenta, uma hora introspecta e outra Rita Cadillac. Está 
tudo bem. Há uma energia voltada para resolvermos pendências e 
refletirmos de como estamos conduzindo as nossas vidas. Talvez 
pela proximidade com o fim de ano, enfim, enjoy. No trabalho, 
programe suas próximas férias, grandes possibilidade de promo-
ção a partir da quarta, 16. No amor, 3x0. Gerard Piqué, Cristiano 
Ronaldo e Olivier Giroud. Escolha quem vai fazer os gols.

Não estou jogando praga, ao contrário vou estimular você a 
maximizar essa vontade louca de organizar sua casa, cuidar 
mais da alimentação e da saúde como um todo que vai bater a 
partir do dia 15. Siga o fluxo, respeite sinais vermelhos, mas em 
frente, haverá energia. Momento adequado também para cuidar 
do bem, não dos bens, filhinha, mas do amor que você conquis-
tou. Pode curtir sem ressalvas. Sempre falo só podemos dar o 
que recebemos, por isso ame-se!!!! 

Amor, não sinta-se contemplada, a semana será “hard” para todxs. 
Aquela puxada exigente, observadora e com uma vontade muito 
forte de colocar ordem, seja na sua casa ou no trabalho vai dar o 
tom de suas ações. Lembre-se, fique no seu quadrado, com esta 
energia. No que tange às demais pessoas, acenda sua luz amarela 
para não se tornar invasiva e até mesmo crítica. Respire fundo, 
comportando-se bem, vai suspirar a partir de terça. Carteira aberta, 
tempo de comprar algo que estava planejando. Se lembrar de mim, 
tons escuros, um pouco acima do peso, baby.

Então, sei que responsabilidade é uma das suas características 
naturais, okay. Agora vai me desculpar, sou portador de uma carta 
do Universo que diz: mudança de planos, tá queridx! Pois é exa-
tamente isso que está acontecendo. Não resista, adapte-se e se 
surpreenderá, no pessoal e profissional. Ser responsável não é ter 
a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vou virar pó 
assim. Não, não e não. No love, no rolê com os cuidados que a pan-
demia impõe, vai achar mais que ofertas no shopping, entendeu?

Cansei de dizer que você é incrível, multitalentosa, super conver-
gente no improviso, mas gata e serve para você também gato, é 
preciso se organizar, planejar, comprometer e executar. Aproveite 
a energia dos astros que estarão dando aquela forcinha para essa 
imersão. Tudo vai fluir mais. Só peço que tome cuidado com as 
palavras a partir de domingo, chance certeira de ser mal-interpreta-
das. No amor, uma mensagem no Messenger, isso mesmo, pode 
ser o início para você virar o olhinho durante a semana.

Vou dizer, o que você passou nesta semana que passou, não 
repeti as palavras à toa, passou e não se repetirá, pois o fez 
compreender que não pode mudar as pessoas, mas conviver 
com elas sob a convergência de energias afins. Você não é o 
dono da bola, saiba disso. Semana para cuidar da saúde. Seja 
mais consigo mesma, a dois procure deixar de falar sobre proble-
mas. No profissional estabeleça alguns limites e mudar, sim: será 
necessário. No amor, leve como pluma, beijinho e deixe rolar.

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

Menina, $@&udeu! A configuração astrológica da semana vai 
ressaltar o perfeccionismo que habita em você. Se não tomar 
cuidado vai parecer que está com TPM, e o gato, que já é 
escaldado, vai pular pela janela. Hora de refletir sobre o quanto 
essa característica atrapalha você de crescer, inovar e seguir 
em frente. Palavra da semana: desapega. Fique de olho naquele 
processo que está aguardando, chance real de ser sentenciado.

Tudo que vive gira em torno do sol, é uma realidade, não pode-
mos fugir dela. A vida é feita de ciclos que se iniciam e terminam, 
vou estar com você nesta, okay? Não sou eu, mas os astros que 
farão que sua consciência, que só aceita a verdade, apresente 
uma certeza existencial que a levará a ter que se reinventar. 
Busque a superação, deixe a luz entrar no que está oculto. Você 
vai conseguir e vamos conversar sobre a transformação que 
esse encontro representará. Meus olhos puxados, quase foram 
às lágrimas. Vai dar certo! 

Faltou água, não é peixinho. Não adianta inflar como um baiacu, 
vai me ouvir. Não sou eu a falar, mas os astros. Vamos fazer um 
pedra, papel e tesoura! Ganhei. Você é incrível, generoso e tem 
uma pegada que muitas vezes incomoda por ser muito além do 
óbvio. Nem todo mundo está preparado para enxergar além do 
que está vendo, baby. O problema não está em você, mas pode 
estar com você, se você permitir. No mais, fase excelente para 
negócios, expansões e a partir de quarta, a Casa do Amor, pode 
surpreender trazendo um sentimento que você por opção quis 
dar um gelo. Esteja atenta. No dinheiro, número 7.

Horóscopo
Áries

Leão

Sagitário

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)(22/11 - 21/12)

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

CRUZADINHA
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SÃO JOSÉ VÔLEI
TEM DUAS DAS SUAS EQUIPES DE 
BASE EM FINAIS DO CAMPEONATO 
PAULISTA Os garotos do sub-21 e sub-19 

superaram adversários tradicionais 
e podem terminar com o título

ESPORTES //

O time principal do São José Vôlei já fe-
chou a temporada, mas as equipes sub-21 
e sub-19 ainda têm jogos importantes nes-
te final de ano. Demonstram evolução no 
trabalho de formar e apresentar atletas. 
Um trabalho visando o futuro, mas com 
frutos no presente. Assim, o São José Vôlei 
compreende os resultados recentes de suas 
equipes de base nos campeonatos estadu-

Da redação / Jogando Juntos

ais da modalidade. Na categoria feminina, 
os elencos Sub19 e Sub21 ficaram entre os 
quatro primeiros colocados do Campeonato 
Paulista, chegando até as fases semifinais, 
enquanto, os garotos do Sub19 e Sub21 es-
tão classificados para as suas respectivas fi-
nais e sonham com o título. A Equipe Sub21 
chega a sua segunda final consecutiva. Em 
2019, o time conquistou o vice-campeonato 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

estadual diante do SESI, neste ano, com um 
elenco reformulado, o São José eliminou o 
Vôlei Renata/Campinas com duas vitórias, 
uma por 3 sets a 1 e outra por 3 sets a 2. O 
adversário da final será o Santo André, a 
primeira partida será hoje às 18h, no Gi-
násio da SABESP - SJC e depois, dia 16, às 
18h30, no ABC Paulista. O treinador Bernar-
do Assis que também era o comandante no 

ano passado, comentou sobre a campanha 
e as características da sua equipe: “Nosso 
jogo contra Campinas na fase classificatória 
foi nossa estreia na competição, tínhamos 
apenas três semanas de treinos, acabamos 
sendo derrotados, mas com o tempo fomos 
arrumando a equipe e impondo a filosofia 
e o superamos na semifinal. Cada equipe 
tem suas particularidades, esse ano temos 
um elenco bem mais jovem do que a do ano 
passado, mas o feito do time no ano pas-
sado, de certa forma deu muita confiança 
para os nossos atletas que estão represen-
tando São José atualmente.”

Juventude
O São José Vôlei Sub19 garantiu vaga 

na final, após vencer os dois confron-
tos das semifinais diante o Santos Vôlei 
Praia Grande por 3 sets a 1 e 3 a 0. Agora, 
a equipe encara o AVLS/ Novo Ideal, time 
de Itanhaém, no qual os joseenses já ven-
ceram na fase de classificação por 3 sets a 
1.   “Com certeza os dois jogos serão muito 
disputados até mesmo porque a motiva-
ção é outra. As duas equipes chegaram 
com méritos na final e vamos traçar nos-
sas estratégias e a confiança é muito gran-
de na nossa capacidade” afirma Marcus.
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