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DEPUTADOS ESCOLHEM NOVO
PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL
BANCADA DA RMVALE SE DIVIDE. MÁRCIO ALVINO (PL) E MILTON
VIEIRA (REPUBLICANOS) APOIAM ARTHUR LIRA (PP-AL) E EDUARDO
CURY (PSDB) APOIA BALEIA ROSSI (MDB-SP)

Em uma eleição que promete muitas
traições, ausências, interferência de
outros poderes constituídos e na qual
a Mesa Diretora, contrariando as recomendações sanitárias, decidiu pelo
voto presencial, os deputados federais
escolherão o novo presidente da Câmara na próxima segunda-feira. No Senado, o senador paulista Major Olímpio
(PSL) concorre à presidência, que tem
como favorito o senador mineiro Rodrigo Pacheco (DEM).
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EDITORIAL.

Fase Vermelha, o coronavírus
resiste em nos deixar
O governador João Doria (PSDB) anunciou na última sexta-feira o rebaixamento da RMVale e outras cinco regiões do
estado para a Fase Vermelha do Plano São Paulo, além da manutenção de restrições mais pesadas no programa de retomada gradual das atividades econômicas durante a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19). A medida, que passou a vigorar a
partir desta semana, permite o funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais, como farmácias, supermercados e padarias. Com a reclassificação, a terceira em apenas
15 dias, o estado passou a ter sete regiões na Fase Vermelha.
O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, já havia
retrocedido a cidade à Fase Vermelha na semana passada,
tendo como base o significativo aumento da utilização dos
leitos de unidade de terapia intensiva nos hospitais públicos
e particulares da cidade. Além da RMVale foram rebaixadas
as regiões de Bauru e Marília, de Barretos, Franca, Presidente Prudente e Sorocaba. As outras 10 regiões estão na Fase
Laranja. Araraquara, Baixada Santista, Campinas, Grande São
Paulo e São João da Boa Vista foram rebaixadas da Fase Amarela. Já Araçatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Registro e São
José do Rio Preto já haviam sido reclassificadas e permaneceram sem alteração. O que podemos fazer? Em verdade, o
retrocesso traz um sentimento de frustração e tenta diminuir
a esperança da retomada da economia neste início de 2021.
Soma-se à insegurança a decisão do fechamento da Ford no
país e as negociações com as categorias de trabalhadores
das áreas afetadas diretamente pelo novo decreto estadual
como o comércio em geral. A vacina, enfim compreendida pelo
Governo Federal como decisão acertada para tentar conter
a doença no pais e estabilizar a economia, começa a chegar
aos municípios, em um primeiro momento para profissionais
na linha de frente no atendimento à saúde e para a terceira
idade, em especial para abrigados em centros de vivência e
em condição asilamento. O mês de janeiro chega ao fim e nós
do Grupo Meon de Comunicação temos a consciência de
que precisamos pensar de forma coletiva para que a doença
seja vencida e que a vacina da esperança faça efeito em todas
as nuances e práticas necessárias para nosso novo normal.
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OPINIÃO //

VACINA, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Complexo econômico-industrial da saúde
pode vencer a COVID-19, gerar empregos e
desenvolver o Brasil

Apesar do presidente, temos vacina

A saúde pode desempenhar a mesma função estratégica que os
investimentos militares tiveram nos EUA: pode exercer o papel de
liderança Quando o novo coronavírus chegou ao Brasil, o presidente
da república reagiu da pior maneira possível, desdenhando das advertências que a comunidade científica internacional fazia a todos
os países sobre a gravidade daquela pandemia. Numa live feita no
dia 22 de março de 2020, Bolsonaro arma, categoricamente, que
o número de mortos tocante ao coronavírus não chegaria a 800
pessoas. O Brasil é hoje o país campeão mundial de mortes diárias
por coronavírus! Na verdade, Bolsonaro nunca disfarçou que sua
preocupação não é propriamente com o nível de emprego no país,
e sim que o aumento do desemprego seja colocado em suas costas
e que isso prejudique sua popularidade e seus planos de reeleição
em 2022. A postura de Bolsonaro não é apenas genocida. É profundamente simplória. Estudos da Fiocruz, coordenado por Carlos
Gadelha, mostram que a saúde pública pode ser o “elo perdido” do
nosso desenvolvimento econômico. Em outras palavras, a saúde
pode desempenhar a mesma função estratégica que os investimentos militares tiveram nos Estados Unidos: pode exercer o papel
de liderança de um processo abrangente de reindusatrialização e
modernização tecnológica do país, e isso ao mesmo tempo em que
gera milhões de empregos, substitui importações, reduz desigualdades, melhora as condições de educação e, sobretudo, assegura
maior bem estar a todos os brasileiros! Segundo estudos da Fiocruz, o déficit da balança comercial da saúde cresceu de maneira
dramática nos últimos quinze anos, justamente no período em que
houve um grande avanço na universalização do SUS. Em 2019, o
déficit voltou a crescer, atingindo perto de US$ 15 bilhões. Ainda
segundo Gadelha, se formos somar os royalties pagos por medicamentos usados no país, essa conta ultrapassa os US$ 20 bilhões,
o com o nível do dólar de hoje, é maior do que todo o orçamento
do Ministério da Saúde. Sem uma política voltada a modernizar e
ampliar a nossa base produtiva e tecnológica, o acesso universal da
população à saúde estará comprometido, é o que também alerta o
pesquisador. Durante os governos petistas, em especial no mandato de Lula, foram elaboradas e postas em práticas algumas medidas muito importantes para o estabelecimento de um complexo
econômico-industrial de saúde no Brasil. Houve alguns resultados
concretos, como a redução do déficit comercial entre os anos de
2013 a 2016, quando políticas iniciadas em 2008 começaram a dar
frutos. Segundo os estudos da Fiocruz, a saúde gera 7 milhões de
empregos diretos ou 15 milhões de empregos, somando também
os indiretos. Cerca de 30% de todo o esforço nacional de pesquisa
é obra de pessoas e instituições ligadas à área da saúde. É importante ficarmos atentos, para um novo grande desafio da modernidade, o qual a pandemia do coronavírus apenas apressou e tornou
ainda mais dramático, que é o aumento da desigualdade produtiva
tecnológica no campo da saúde. Esses fatores demonstram que
a criação, consolidação e fortalecimento do complexo econômico-industrial saúde tem de ser um dos pilares centrais de um novo
projeto nacional, e isso em nome tanto do desenvolvimento econômico do país, como em nome da própria segurança biológica da
nossa população.

A imunização da primeira brasileira contra a Covid-19 encheu de esperança todos e todas que querem que o pesadelo da pandemia
passe logo. E esperança é algo que nos tem faltado diante de tanto
descaso e irresponsabilidade do governo federal. As tristes cenas
em Manaus, com pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio
em hospitais, chocaram o Brasil e o mundo e geraram uma onda de
solidariedade que uniu de artistas e celebridades ao governo venezuelano. Enquanto governantes do mundo inteiro trataram de tomar
medidas para garantir a vida de suas populações, o povo brasileiro
foi entregue à própria sorte. Quando se iniciou um esforço mundial
para a produção de vacinas, Jair Bolsonaro investia suas forças em
desacreditar a imunização, dando voz ao negacionismo. Foi criado
um consórcio global num esforço de produção de imunizantes em
larga escala para abastecer os países, batizada de Covax. O Brasil
rejeitou participar no primeiro momento e só depois de muita pressão acabou aderindo. Quando a empresa Pfizer ofereceu a venda
de um lote de 70 milhões de doses que seriam entregues em dezembro de 2020, o governo rejeitou. A força do Estado tem sido
demonstrada nos últimos tempos. Se hoje temos vacina no Brasil,
devemos o feito ao esforço de funcionários públicos, do Butantan,
da Fiocruz e de outros institutos de pesquisa, que dedicaram suas
vidas ao desafio. E eles só puderam chegar ao resultado graças à
produção de países que investem pesado na ciência, como o caso da
China e da Rússia. Desde o início da incidência da Covid-19 no país,
já estava claro que Bolsonaro promoveria um genocídio. Por isso,
apresentei uma notícia-crime contra ele no STF, no fim de março do
ano passado, acusando-o de infringir três artigos do Código Penal ao
agir contra as medidas sanitárias. Naquele momento, o Brasil contabilizava 202 mortos pela Covid-19. O presidente genocida não foi
parado, e o número de mortos aumentou para mais de 210 mil. Não
é apenas no descaso no enfrentamento à Covid-19 que o governo
brasileiro cria dificuldades. Enquanto faltava oxigênio em Manaus,
o preço do gás de cozinha em todo o país aumentou e pode chegar
a R$ 150 em 2021. Com a taxa de inflação acima de 4% e da meta
definida pelo Banco Central, a alta dos preços e do custo de vida da
população deverá se intensificar neste ano, flertando com uma verdadeira convulsão social. Isso ainda com o agravante da não renovação do benefício do auxílio emergencial. Isso acontece pela posição
brasileira de servir de laboratório para as aventuras ultraliberais de
Paulo Guedes, sob a sombra de um falso nacionalismo de Bolsonaro. Essa política econômica está levando o país para uma convulsão
social. Sem a coragem de cobrar imposto de renda dos super-ricos,
tributar as grandes fortunas, rever os incentivos fiscais, desonerar
o consumo, a folha de pagamento e quem ganha até cinco salários
mínimos, não há caminho possível para a sustentabilidade fiscal no
Brasil. Não é apenas no enfrentamento à pandemia que Bolsonaro
destrói o país. Faz isso também na economia. E fica cada dia mais
evidente que precisamos ficar livre dele para salvar vidas.
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CHICO D’ANGELO
é deputado federal
pelo PDT, Rio de
Janeiro.

A primeira vacinada com
a Coronavac no Brasil,
Mônica Calazans, ganha
um desenho e o boneco
Sansão do pai da Mônica
mais famosa do país,
Mauricio de Sousa.

REGINALDO LOPES

é deputado federal pelo PT,
Minas Gerais.

O FATO
E A FOTO
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ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA CÂMARA

DIVIDE A BANCADA DA RMVALE
Márcio Alvino e Milton Vieira apoiam Arthur Lira enquanto Eduardo
Cury defende a candidatura de Baleia Rossi
Da redação

O assunto mais importantes do cenário
político atual é sem dúvida a eleição para
as presidências da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, que conduzirão os
trabalhos até o fim da legislatura em exercício. As disputas pelos cargos se intensificaram nesta semana, decisiva, já que a eleição foi confirmada a ser realizada de forma
presencial no próximo dia 1 de fevereiro.
Com a decisão da Mesa, os parlamentares
que estão no grupo de risco da Covid-19 não
terão a possibilidade de votação remota.
Segundo Maia, no dia da eleição, está
prevista a circulação de aproximadamente 3 mil pessoas no prédio da Câmara, em
um momento de aumento da segunda
onda. “Os prédios são de pouca circulação. Quanto menor a circulação de ar,
maior o risco de contaminação. Por isso,
defendemos a votação remota para proteger deputados e deputadas e os funcionários da Casa, já que fizemos eleição de um

integrante da Mesa de forma remota e entendíamos que não tinha problema, mas
a Mesa é soberana. Eu queria registrar
meu voto para a opinião pública. Quando
tratamos de vidas, temos que ter cuidados”, afirmou para a Agência Câmara.
Aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Câmara, os deputados Milton Vieira (Republicanos-SP), com base em São José
dos Campos e Márcio Alvino (PL-SP), de
Guararema, apostam na vitória do candidato no primeiro turno.
Eduardo Cury (PSDB-SP), também de
São José dos Campos, apoia Baleia Rossi
(MDB), que tem em 11 partidos em seu bloco de apoio. O parlamentar chegou a participar de um almoço promovido pelo governador João Doria, no dia 15 de janeiro.
Apontado como o candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro,
Arthur Lira é o líder do Centrão, o prin-

cipal bloco de sustentação política de
Bolsonaro na Câmara. Já Baleia Rossi,
filho do ex-ministro Wagner Rossi, tem
o apoio explícito do atual presidente da
Câmara, Rodrigo Maia.
A eleição ocorre em 1º de fevereiro e,
para vencer, o postulante precisa reunir
no mínimo 257 votos entre os 513 parlamentares.
No Senado, Major Olímpio é candidato e Rodrigo Pacheco, o favorito
Com quatro candidatos disputando a
presidência do Senado, inclusive um dos
membros da representação de São Paulo,
Major Olímpio (PSL), a disputa está entre
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato
de Davi Alcolumbre, atual presidente e
Simone Tebet (MDB-MS), filha do ex-presidente do Senado, Ramez Tebet. José
Serra e Mara Gabrili, ambos do PSDB
paulista apoiam Simone Tebet.
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Da Redação

O Governo Estadual colocou a RMVale na fase vermelha do Plano São Paulo, a mais dura do plano de
contingência. O anúncio aconteceu no início da tarde
do dia 22 de janeiro e as novas regras passaram a
valer no dia 25 do mesmo mês.
A regressão é devido ao avanço do vírus na região,
em janeiro o número de casos confirmados teve um
aumento acelerado. No dia 21 deste mês, a RMVale
ultrapassou dos 100 mil casos confirmados de Covid-19 e já bate 2 mil mortes pela doença desde o
início da pandemia há dez meses.
Na fase vermelha, apenas serviços essenciais
devem funcionar como farmácias, supermercados,
padarias e outros. Lojas de conveniência podem
funcionar, mas venda de bebidas alcóolicas podem
acontecer das 6h até às 20h. Bares, restaurantes e
comércios não essenciais ficam fechados. Eventos
também não podem ser realizados.
“Precisamos frear a propagação do vírus e o Centro de Contingência entende que a melhor maneira
de se fazer isso é através da mudança do comportamento da população. Essa mudança parte de cada
um de nós, mas também é uma mudança coletiva”,
disse Paulo Meneses, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19.
Na semana anterior ao anúncio, o prefeito de São
José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), já havia
adiantado que o Governo Estadual poderia retroceder a
região, por isso, ele adiantou a fase vermelha na cidade.

São José do
Rio Preto

COMERCIANTES BLOQUEIAM RODOVIA
RIO-SANTOS DURANTE PROTESTO CONTRA
FASE VERMELHA EM UBATUBA
Da Redação

Cerca de 300 manifestantes bloquearam a Rodovia
BR-101, a Rio-Santos, no km 47, no trecho de Ubatuba,
em protesto contra medidas da fase vermelha na cidade.
O ato começou na manhã do dia 25 de janeiro – primeiro
dia da fase mais restritiva – em frente à prefeitura.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o
local é conhecido como Trevo do Pescador, que permite
o acesso para a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba
a Taubaté. A PRF informou que houve negociação para
que eles liberassem a rodovia, mas os manifestantes
ficaram no local até por volta das 11h.
Comerciantes e empresários manifestaram a insatisfação com as medidas restritivas impostas pelo governo
estadual, que determina o fechamento de bares, restaurantes e comércios não essenciais. O ato também fez um
alerta sobre as praias estarem lotadas durante a alta temporada e o governo não determinar medidas para isso.
Por meio de nota, a Prefeitura de Ubatuba informou que
recebeu representantes de diferentes segmentos para explicar as determinações que constam no decreto. A gestão
destaca que vai seguir a imposição do Governo do Estado.
“Além disso, a administração reforça sobre a responsabilidade com as vidas, pois os leitos de UTI na
região estão praticamente em sua capacidade máxima.
A prefeita Flavia Pascoal reforçou que a Santa Casa de
Ubatuba foi deixada sem leitos de UTI, somente leitos
de suporte ventilatório”, diz nota.

Araçatuba

Ribeirão
Preto
Araraquara

Presidente
Prudente

Marília

PREFEITURA E PM ACABAM COM FESTA
RAVE CLANDESTINA EM CRUZEIRO
Samuel Strazzer

Uma festa clandestina foi fechada em Cruzeiro durante uma operação conjunta entre a prefeitura e a Polícia Militar na noite do dia 22 de janeiro, uma sexta-feira.
De acordo com a prefeitura, a operação teve o objetivo de coibir pontos de aglomeração para evitar o
contágio da Covid-19. A cidade de Cruzeiro – e toda a
RMVale – está na fase vermelha do Plano São Paulo.
Durante a ação, chegou ao conhecimento das autoridades sobre de que uma festa Rave estava acontecendo no bairro da Várzea Alegre. Todas as pessoas
foram dispersadas e o evento foi fechado pelos policiais e agentes da prefeitura.
A operação também passou por outros bairros da
cidade como Vila Loyelo, Itagaçaba, Vila Suely, entre
outros, para fiscalizar e conscientizar a população. Em
todas as ações, foi feita a devida orientação, e o pedido
para que houvesse dispersão, sem nenhum problema.

Franca

Barretos

Foto: Divulgação/PRF

ESTADO REGRIDE A
RMVALE PARA FASE
VERMELHA

S.J. da
Boa
Vista
Piracicaba

Bauru
Campinas
Taubaté
Grande SP
Sorocaba
Baixada
Santista
Registro

Foto: Divulgação

Prefeito de São José faz postagem sobre dados que
contrariam a eficácia do “tratamento precoce” contra a Covid-19
Gabriel Campoy

Em publicação no Facebook no dia 21 de janeiro,
o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth
(PSDB), reforçou que discorda da eficácia do chamado tratamento precoce no combate à Covid-19, e
afirmou que “a informação correta é o melhor tratamento contra a pandemia”.
O prefeito utilizou como fonte um artigo publicado
pelo jornalista Diogo Schelp em sua coluna no Portal
UOL. No texto é mostrada uma tabela com dez municípios com mais de 100 mil habitantes que teriam distri-

buído de forma oficial, um kit com medicamentos para o
tratamento precoce de prevenção à Covid-19.
Nove deles teriam registrado uma taxa de mortalidade maior do que a média estadual, ou seja, a prevenção sem comprovação científica não teria ajudado a reduzir o número de mortes. As cidades citadas
são: Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Natal (RN),
Cuiabá (MT), Boa Vista (RR), Jundiaí (SP), Gravataí
(RS), Itajaí (SC) e Cachoeirinha (RS). Os dados são
do Ministério da Saúde e referem-se ao acumulado
Foto: Samuel Strazzer

até quarta-feira (20).
“Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia
(SBI), com base nos estudos científicos mais recentes e
consistentes, não existe tratamento precoce para a covid-19. O protocolo da SBI segue preceitos semelhantes
aos da Sociedade Americana de Infectologia e de outras
entidades médicas especializadas”, diz o artigo.
Segundo os dados, a média de mortos por Covid-19 por 100 mil habitantes em São José dos Campos até o momento é de 88 óbitos.
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Gabriel Campoy

Cerca de 830 funcionários penduraram uniformes na
grade entorno da fábrica.
Fechamento de fábricas no Brasil
No último dia 11 de janeiro, a Ford anunciou que estaria reestruturando seu modelo de negócios e, com isso,
estaria fechando todas as fábricas de produção no pais.
Desde então, o Sindicato dos Metalúrgicos tem realizado
diversas reuniões com governos estaduais e municipais,
com o objetivo de achar uma saída para a questão.
A entidade é contra a medida por alegar que a
empresa recebeu incentivos do governo para manter
os negócios.

Foto: Divulgação / Sindicato dos Metalúrgicos

Na manhã desta quinta-feira (21) funcionários da
Ford fizeram um protesto contra o fechamento da fábrica de Taubaté. Os manifestantes se reuniram em
frente a uma concessionária da empresa, e protestaram com gritos e cartazes.
Segundo o sindicato, a ação faz parte de uma série de
manifestações que serão feitas nos próximos dias contra a decisão da empresa de encerrar suas atividades.
Segundo dados da entidade, cerca de 300 pessoas, entre funcionários e parentes, participaram do ato.
Nesta segunda-feira, trabalhadores fizeram um
primeiro protesto contra o fechamento da fábrica.

PONTE ESTAIADA É PALCO DE
MANIFESTAÇÃO CONTRA O AUMENTO
DE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS USADOS
Samuel Strazzer

O Arco da Inovação, mais conhecido como Ponte Estaiada, foi palco de mais uma manifestação em São José
dos Campos no último dia 21 de janeiro. Desta vez, empresários e funcionários de concessionárias protestam
contra o aumento do imposto sobre veículos usados.
Os manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, bairro Vila Industrial, e
seguiram em carreata até a Ponte Estaiada. Segundo
os organizadores, cerca de 600 veículos participaram
do ato. A deputada estadual Letícia Aguiar (PSL) participou da manifestação ao lado de seu assessor Anderson Senna, candidato a prefeito de São José em 2020.
Na sexta-feira anterior, dia 15 de janeiro, após tentativas de negociação entre empresários do ramo e
Secretaria da Fazenda, passou a valer a nova regra.
Para os carros novos, a alíquota do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrada
na venda vai passar dos 12% para 13,3% e depois,
para 14,5%. Já para os carros usados, o percentual
de ICMS pago pelos lojistas passará de 1,80% para
5,53% – aumento de 207%.
O empresário Daniel Gutierrez, 38 anos, dono de
loja de automóveis, afirma que a manifestação, que
foi pacífica, não é contra o Governo, mas sim contra o
reajuste. Ele explica que, caso o reajuste se mantiver,
será impossível manter as lojas abertas.
“O setor é muito grande, são 12.500 lojas no estado, 300 mil pessoas empregadas de maneira direta.
Nossa causa é nobre, queremos preservar empregos.
[...] As consequências pra economia são imensas.
207% é um aumento que impossibilita continuar.

Foto: Samuel Strazzer

FUNCIONÁRIOS DA FORD PROTESTAM
CONTRA FECHAMENTO DA FÁBRICA
EM FRENTE A UMA CONCESSIONÁRIA
EM TAUBATÉ

Não é uma questão de diminuir lucro, é questão de
sobrevivência mesmo”, afirmou o empresário.
Os manifestantes ficaram no Arco da Inovação por
cerca de 40 minutos. O transito fluiu de maneira lenta.

TÉCNICA DE ENFERMAGEM
É A PRIMEIRA VACINADA
CONTRA COVID EM SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
Andressa Lorenzetti e Samuel Strazzer

Começou, no dia 20 de janeiro, a vacinação contra a
Covid-19 em São José dos Campos. A primeira pessoa a
receber a dose da CoronaVac, foi a técnica de enfermagem Juliana Santos, de 33 anos. É também a primeira
vacinada na RMVale. Um presente em dobro para ela,
que está fazendo aniversário nesta data.
O início da vacinação na cidade é acompanhado pelo
governador de São Paulo Joao Doria, pelo prefeito Felicio Ramuth e outras autoridades. O trabalho foi realizado no Hospital Regional, onde Doria deve conversar
com a imprensa. Em seguida, os trabalhos seguem no
Hospital Municipal, o maior hospital público da cidade.
As doses chegaram na noite do dia 19 de janeiro. São 11

mil, que serão aplicadas neste momento em profissionais
da saúde, que atuam na linha de frente na rede pública
contra a doença, e idosos que estão em abrigos.
Para os hospitais particulares, a prefeitura irá fornecer as
doses e os insumos para eles vacinarem os médicos e enfermeiros que estão trabalhando no combate à pandemia.
Nesta primeira etapa, não haverá vacinação para os
idosos nas UBSs. Os demais públicos prioritários previstos no plano municipal de imunização, como profissionais de saúde autônomos, pessoas acima de 60 anos
e moradores em situação de rua, serão contemplados
numa segunda etapa da campanha, quando mais doses
forem enviadas ao município.
Foto: Claudio Vieira
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AEROPORTO, ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO E OUTROS GRANDES
PROJETOS SERÃO FEITOS EM PARCERIA
COM O SETOR PRIVADO EM SÃO JOSÉ
Samuel Strazzer

A prefeitura de São José dos Campos anunciou, no dia
19 de janeiro, a criação do PPI (Programa de Parcerias de
Investimento do Município). O programa deve viabilizar,
primeiramente, nove grandes projetos de concessão –
como o aeroporto e o estacionamento subterrâneo – que
podem trazer R$ 500 milhões em investimentos.
“A gente elenca possibilidades de serviços que
podem ser prestados à população de São José e que
tragam recursos para a iniciativa privada, mas primeiro eles terão que investir em infraestrutura e melhoria
desses serviços. [...] São R$ 500 milhões para investimentos na cidade, melhores serviços e geração de emprego”, explica o prefeito Felicio Ramuth (PSDB).
Um dos primeiros passos para o andamento dessas
concessões será a criação de uma nova lei que regulamenta às audiências públicas durante a pandemia.
Um grupo da prefeitura, chamado Assessoria de
Projetos Especiais, ficará responsável pela elaboração dos estudos preliminares para a inclusão dos
empreendimentos no PPI.
Os R$ 500 milhões em investimentos da iniciativa
privada foram estimados com base na concessão dos
seguintes projetos:
I –Usina para geração de energia renovável fotovoltaica
para abastecimento da Linha Verde e de prédios públicos;
II – Aeroporto Professor Ernesto Stumpf;
III –Centro de Convenções;
IV – Novo transporte público, incluindo a Linha Verde;
V – Arena Poliesportiva;
VI – Estádio Martins Pereira;
VII – Parque Municipal Roberto Burle Marx;
VIII – Bilhete Único;
IX – Estacionamentos Subterrâneos.

JOVEM QUE TRANSPORTAVA DROGA EM ÔNIBUS
ENGOLE TICKET DE BAGAGENS PARA TENTAR ESCAPAR
DE FISCALIZAÇÃO NA DUTRA
Da Redação

Na madrugada do dia 19 de janeiro, o passageiro de um
ônibus foi detido na altura de Cruzeiro da Rodovia Presidente Dutra acusado de transportar 20 quilos de droga.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal),
um ônibus que fazia a linha São Paulo/SP x Cabo
Frio/RJ foi abordado em uma fiscalização de rotina
por volta da 00h45, no km 18 da Dutra, no sentido RJ.
Os policiais conferiram os bilhetes dos passageiros e um jovem de 20 anos demonstrou nervosismo.
Interrogado, o jovem apresentou respostas evasivas

sobre o motivo de sua viagem.
Os policiais verificaram duas malas desse passageiro
e encontraram 42 tabletes de maconha. Depois disso, o
jovem teria confessado que engoliu os tickets de bagagem quando viu a polícia entrando no ônibus. Ele teria
admitido que iria transportar a droga até Cabo Frio, e
que receberia R$ 1.000 pelo transporte.
Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à delegacia de Cruzeiro, onde foi autuado em Flagrante
pelo crime de tráfico de drogas.

São Sebastião
nega que
paciente
tenha morrido
por falta de
oxigênio
Foto: Divulgação/PMSSB

Foto: Claudio Vieria/PMSJC

CIDADES //

Da Redação

A Prefeitura de São Sebastião negou informações de
que um paciente tenha morrido no sistema municipal de
saúde em dezembro por falta de oxigênio.
A administração pública alegou que uma reportagem publicada no dia 15 de janeiro por um veículo
de comunicação não identificado é falsa. “É motivo
de muita estranheza que a reportagem tenha sido
publicada sem que nenhuma fonte tenha sido devidamente identificada”, diz nota oficial.
A Prefeitura de São Sebastião ainda informou que
o Hospital de Clínicas da região central e o Hospital
de Clínicas da Costa Sul possuem três usinas próprias de produção e armazenamento de oxigênio.
De acordo com a Secretária de Saúde, as unidades
contam também com dois sistemas de “backups”, o
que assegura um fornecimento de oxigênio para até
cinco dias em caso de eventuais interrupções de produção. Isso garante total autonomia no tratamento
aos pacientes.
Até o momento e desde o início da pandemia não
há qualquer registro de pacientes que tenham sido
prejudicados por falta de oxigenação.
Desde o início da pandemia, São Sebastião conta
com 3332 casos confirmados, dos quais 3072 recuperados e 186 pacientes atualmente estão em quarentena domiciliar. No total, houve 61 óbitos e há, no
momento, 13 pessoas internadas com Covid-19.
A Prefeitura ainda destacou que nunca houve superlotação no sistema municipal de saúde.
“São Sebastião liderou em 2020 o índice de isolamento social no estado durante a pandemia. É, ainda, um dos municípios brasileiros que mais realizou
testes na população – mais de 24 mil pessoas até o
momento, o que representa mais de 27% do total de
habitantes”, destacou a Prefeitura.
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JACAREÍ E MINISTÉRIO DO
TURISMO PARTICIPAM DE
PRIMEIRA REUNIÃO DA REGIÃO
TURÍSTICA RIOS DO VALE DE 2021
Da Redação

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Jacareí participaram da primeira reunião
do ano da região turística Rios do Vale, que aconteceu
no dia 14 de janeiro. No encontro, que foi realizado de
forma virtual, foram apresentadas as principais ações
para o setor, nas esferas Estadual e Federal, e as próximas diretrizes para fomentar o turismo na região.
“O turismo deve ser pensado de forma regional e
integrada. As cidades da Rios do Vale têm incríveis atrativos. Mais do que nunca, os municípios devem se unir,
buscando soluções para atrair visitantes neste período
e estratégias para o pós-pandemia”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai.
A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Desenvolvimento e do Conselho
Municipal de Turismo de Jacareí (Comtur), Ministério do
Turismo, Secretaria de Turismo do Governo do Estado
de São Paulo, Associação das Prefeituras das Cidades
Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp) e Associação dos Municípios de Interesse Turístico (Amitur).
Participaram também os integrantes das outras sete

cidades da região turística Rios do Vale: Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Paraibuna, Santa Branca, São Luiz do
Paraitinga e Taubaté. A união das cidades visa a sistematização de informações entre elas, para desenvolver
a atividade turística em nível regional.

BOMBEIROS
FAZEM SURPRESA
PARA MENINOS
DE OITO ANOS EM
JACAREÍ

Adolescente é
apreendido após furtar
loja de departamento
dentro de shopping em
Guaratinguetá
Foto: Divulgação/PM

Foto: Prefeitura de Jacareí

Da Redação

Foto: youtube

Bombeiros de Jacareí fizeram uma visita a um menino de oito anos durante aniversário na tarde do dia
16 de janeiro, um sábado. A festa teve a temática do
Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o
garoto sonha em ser bombeiro. Sensibilizados com a
história da criança, os agentes realizaram uma surpresa ao menino durante sua festa de aniversário.
Os bombeiros chegaram com viaturas, levaram o mascote da corporação e levaram um presente a criança.

Da Redação

Um adolescente foi apreendido por furtar uma loja
de departamento de um shopping de Guaratinguetá,
na manhã do dia 16 de janeiro, um sábado.
De acordo com a Polícia Militar, dois funcionários
abriram a loja e perceberam uma movimentação estranha no local. A PM foi acionada.
Os policiais fizeram vistoria pela loja, que estava
revirada, mas não encontraram o suspeito. Apenas
uma mochila e uma mala que estavam com produtos
da loja. A equipe verificou as imagens da câmera de
segurança interna da loja e identificaram o indivíduo.
As filmagens mostraram que o jovem permaneceu no
interior da loja durante toda a madrugada e saiu pela
porta da frente logo após ser aberta.
Os policiais conseguiram deter o menor. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial.

DEPUTADO MÁRCIO DA FARMÁCIA,
PRESIDENTE ESTADUAL DO PODEMOS,
VISITA A RMVALE PARA COLETA DE
INFORMAÇÕES SOBRE A REGRESSÃO
DA REGIÃO PARA FASE VERMELHA
Da Redação

O deputado estadual Márcio da Farmácia, presidente estadual do PODEMOS e líder do partido na
Assembleia Legislativa de São Paulo, esteve em
atividades nos municípios da RMVale nesta terça-feira. O parlamentar conversou com prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores, no sentido de coletar
informações locais sobre o avanço do novo coronavírus e os efeitos da regressão para a Fase Vermelha. Entre as audiências foi recebido pelo prefeito
de Jacareí, Izaias Santana e o vice-prefeito de São
José dos Campos, Anderson Farias. Na visita ao
Grupo Meon de Comunicação, o parlamentar expôs
as atividades desenvolvidas a partir da ALESP para
auxiliar no desenvolvimento econômico da RMVale
durante a pandemia e apresentou as estratégias do
PODEMOS para o atendimento aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos pelo
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ATIVIDADE FÍSICA VERSUS SAÚDE MENTAL
Rafael Luciano de Mello dá dicas e fala sobre os benefícios da atividade física para saúde mental
Da redação

Finalizando o mês de janeiro, considerado na saúde como Janeiro Branco, por
conta de uma campanha que nasceu em
2014 por iniciativa de um grupo de psicólogos da cidade de Uberlândia, MG, que
passaram a abordar indivíduos na rua instigando as pessoas a voltarem seu olhar
para as questões subjetivas do ser humano, de modo a promover uma cultura de
saúde mental, Meon Jornal, conversou
com Rafael Luciano de Mello, especialista
em treinamento desportivo e prescrição
do exercício físico e gestão em esportes e
fitness, além de professor da área de linguagens cultural e corporal nos cursos de
Licenciatura e de Bacharelado em Educação Física, da UNINTER.
Atividade física traz benefícios
para a saúde mental
Ao nos exercitarmos, uma série de adaptações fisiológicas ocorrem no organismo,

tanto de maneira aguda, quanto crônica,
e são essas alterações que proporcionam
os benefícios adquiridos pela prática regular de atividade física. Pensando na saúde
mental, em especial, é importante compreender o efeito dos neurotransmissores,
dopamina, noradrenalina e serotonina,
por exemplo, em relação ao humor, sensação de prazer e distúrbios mentais, como
ansiedade e depressão. Mas como tirar o
melhor proveito do exercício físico? Para
que a atividade física afete a concentração destas substâncias, é necessário pensar em alguns pontos, como atividade ou
exercício físico, ou os dois, quantas vezes
por semana, qual o tipo de exercício e até o
tempo e carga e velocidade. Enfim, é o gerenciamento destas variáveis que determinará o sucesso da prescrição, na análise do
especialista. “Em geral, as recomendações
de atividade física para indivíduos com
ansiedade ou depressão, não diferem de

adultos saudáveis e, mesmo que a sensação de bem-estar possa ocorrer logo após a
prática (efeito agudo), os resultados mais
relevantes são adquiridos ao longo do tempo (efeito crônico). Com isso, é importante
que o praticante tenha aderência, sendo
que a intensidade e o método de treino,
influenciam a manutenção do exercício”,
afirma Rafael Luciano de Mello
Ainda segundo o especialista a caminhada é a atividade física mais praticada, de
simples execução e intensidade moderada.
Por outro lado, existem exercícios intensos,
como o “famoso” treinamento intervalado
de alta intensidade (HIIT). Para ele o exercício físico é dose-dependente, ou seja,
maiores volumes e/ou intensidades podem
trazer maiores benefícios;
“O aumento da intensidade deve ser planejado, pensando em aspectos fisiológicos
e psicológicos”, completa.
Como a atividade física deve ser regular,

Rafael Luciano de Mello, professor universitário.

o primeiro passo é traçar estratégias de aderência. O ideal é que a atividade realizada
seja prazerosa, independente do público.
Em relação aos acometidos por depressão
e ansiedade, isso se torna ainda mais importante, afinal, o sentimento de tristeza,
baixa autoestima e estresse, acompanham
esses indivíduos no dia a dia. Assim, atividades intervaladas de alta intensidade,
podem ser alternativas às contínuas de alta
intensidade, que apresentam os piores escores afetivos e de prazer.
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Pagamento à vista com

7,5% de desconto
ou parcelado em até

10 vezes

Vencimento de

22a26 de fevereiro
(conforme consta no carnê)
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À BEIRA-MAR//

PROJETO MEMÓRIA
CAIÇARA

GANHA NOVO SITE PRESERVANDO
O PATRIMÔNIO IMATERIAL DE
UBATUBA E SEU POVO

FOTOS, PEÇAS
MUSICAIS E
TEXTOS QUE
REVERBERAM O
MODO CAIÇARA
DE SER ESTÃO A
DISPOSIÇÃO DOS
INTERNAUTAS
Da redação

A Prefeitura Municipal de Ubatuba,
que pela primeira vez em sua história
tem uma mulher como chefe do
executivo, a professora Flavia Pascoal
(PL), por meio da FundArt, fundação
que prima pela difusão da arte e cultura,
está divulgando o novo site do Projeto
Acervo Memória Caiçara, com um layout
atualizado e responsivo.
Resultado de um amplo trabalho de
pesquisa realizado pela Profa. Dra. Kilza
Setti com as populações litorâneas há
quase seis décadas, o acervo apresenta
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registros sonoros – depoimentos, festas
e peças musicais que foram digitalizadas
na íntegra, além do registro de imagem
fixa (fotos, mapa da região estudada)
e em movimento (filmes em DVD),
manuscritos, impressos e publicações.
O novo site permite ao usuário a
consulta de trechos musicais, fotos
e depoimentos sobre a vida e a
cultura caiçara, que envolvem temas
relacionados à visão de mundo,
consciência de preservação ambiental e
cultural, perdas de espaço e território,
acesso aos bens naturais, questões
religiosas, repertórios e atividade
musical, mudanças na vida caiçara e
outros assuntos de interesse geral.
O acervo completo, bem como os
equipamentos adquiridos para o
projeto estão sob a guarda da FundArt
desde 2008, e permanecem disponíveis
para consulta presencial na sede

São José dos Campos, 29 de janeiro de 2021

administrativa da FundArt, localizada
na região central de Ubatuba, na Praça
Nóbrega, 54. Por conta da regressão pelo
munícipio para a Fase Vermelha do Plano
São Paulo de combate à Covid-19, neste
momento só é possível o acesso virtual.
Caiçara é o termo usado
genericamente para designar
populações que nasceram e vivem
em regiões litorâneas, sobretudo no
sudeste do Brasil. O acervo refere-se
especificamente à cultura dos povos
caiçaras das áreas rurais do litoral
paulista, em especial Ubatuba.
Em termos de conteúdo, metade
do acervo refere-se aos caiçaras de
Ubatuba, em materiais coletados e
catalogados entre 1977 e 2007. As cidades
do Litoral Norte paulista, Caraguatatuba,
Ilhabela e São Sebastião também
possuem elementos constantes no
acervo coletados entre 1961 e 1988.

Quem é Kilza Setti
Kilza Setti de Castro Lima nasceu
em São Paulo, 26 de janeiro de 1932.
Musicista, compositora, professora
doutora e antropóloga, e fundadora
da Associação Brasileira de Folclore
mantem em seu catálogo de obras
cerca de setenta peças para diversas
formações, sendo dez delas premiadas
em concursos nacionais, entre eles
o Ministério da Educação (MEC)
e Fundação Nacional de Artes
(FUNARTE). É titular da cadeira n.9
da Academia Brasileira de Música.
Na década de 1980, Kilza musicou
dois poemas de Carlos Drummond
de Andrade, nomeadamente “Ser” e
“Memória”, que integraram uma turnê
musical pela europa em homenagem
ao centenário do poeta brasileiro.
Em 2020, foi uma das mulheres cuja
obra foi tema da série de concertos

“Mulheres na Música” no SESC Vila
Mariana, dentro do programa “Vozes
Mulheres”, que visou abordar autoras
que enfrentaram preconceitos políticos
e de gênero e por terem lutado contra
o peso da tradição e o estereótipo do
papel da mulher na sociedade.
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MEOW //

ARTE & VIDA

Quadrados,
Quadrinhos
e Quadrões
5 tracos de um
Brasil plural

MEON JORNAL HOMENAGEIA
5 CARTUNISTAS BRASILEIROS
NO DIA NACIONAL DAS
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Da redação

Desde 1984, em 30 de janeiro se comemora o Dia
Nacional das Histórias em Quadrinhos, um dos gêneros
preferidos dos brasileiros.
A nona arte, como é conhecida, ganhou esta data no
Brasil por conta do cartunista Ângelo Agostini, italiano
radicado no Brasil. O cartunista publicou, em 30 de
janeiro de 1869, a primeira história em quadrinhos
brasileira As aventuras de Nhô-Quim, ou Impressões
de uma viagem à corte, publicada na revista Vida
Fluminense. Em homenagem a data com supervisão do
escritor, historiador e jornalista, Fabrício Correia, Meon
Jornal homenageia cinco cartunistas brasileiros: Angeli,
Chico Caruso, Laerte, Mauricio de Sousa e Ziraldo.

ARNALDO ANGELI FILHO É
PAULISTANO, NASCIDO 31 DE
AGOSTO DE 1956. CARTUNISTA E
CHARGISTA, DESDE A INFÂNCIA
SE INTERESSA PELA ARTE DOS
QUADRINHOS E AOS 14 ANOS,
EM 1970, PUBLICA SEU PRIMEIRO
DESENHO NA REVISTA “SENHOR”.
Aprendeu a desenhar sozinho copiando
os trabalhos dos mestres, Millôr Fernandes
(1923-2012), Jaguar (1932) e Ziraldo (1932).
As nuances de sua obra sofrem grande
influência de Robert Crumb (1943) e seus
cartuns underground.
Por mais de 40 anos, trabalhou com
exclusividade como chargista político para
o jornal Folha de S.Paulo e para o Universo
OnLine (UOL). Desenvolveu alguns
quadrinhos animados para a internet e
para o Cartoon Network. Foi um dos 100
artistas mundiais homenageados pelo
Google para ter alguns de seus trabalhos
expostos nas interfaces do Google para a
Internet. Foi na Folha de S. Paulo, onde
publicou sua primeira charge em 1973
e a partir de 1983, as tiras diárias, que
seus personagens ganharam o Brasil.
Retratando tipos urbanos, com destaque
para Rê Bordosa, Bob Cuspe e os velhos
hippies Wood & Stock, suas criações são
ícones de gerações.
Na década de 1980, pela editora Circo,
trouxe vida a irresistível e já clássica
revista “Chiclete com Banana”, lançando
novos personagens de sua autoria, como
Walter Ego, Rigapov, Rhalah Rikota,
Bibelô, Meiaoito e Nanico, Ritchi Pareide,
Aderbal e Os Skrotinhos. Com Laerte (1951)
e Glauco (1957-2010) criou a mitológica
série Los Três Amigos.
A coletânea de charges produzidas
durante o governo do presidente Fernando
Henrique Cardoso, foi um marco no
mercado editorial. “FHC: Biografia Não
Autorizada”, pela Editora Ensaio, foi muito
bem recebido e ampliou sua participação
no cenário cultural.
Angeli produziu esquetes e roteiros,
junto às equipes ds programas TV
Colosso e Sai de Baixo, ambos da Rede
Globo e ganhou as telas do cinema pela
direção igualmente sarcástica de Otto

Guerra que lançou o longa-metragem de
animação Wood & Stock - Sexo, Orégano
e Rock’n Roll, em 2006.
Em 2008, é um dos homenageados no
1º Festival Internacional de Humor do
Rio de Janeiro, que apresenta Angeli/
Genial, uma mostra retrospectiva
da produção do cartunista. Também
nesse ano, é lançado o curta-metragem
de animação Dossiê Rê Bordosa,
dirigido por César Cabral e baseado na
personagem criada por Angeli. Seus
desenhos estão incluídos
na Enciclopédia del Humor Latino
Americano, da Colômbia,
na Antologia de Humor Brasileiro e
no Museu do Cartum e Caricatura de
Basiléia, Suíça.
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FRANCISCO PAULO HESPANHA CARUSO É PAULISTANO,
NASCIDO EM 06 DE DEZEMBRO DE 1949. CARICATURISTA,
ILUSTRADOR E CHARGISTA, É IRMÃO GÊMEO DO TAMBÉM
CARICATURISTA PAULO CARUSO (1949).

Wood & Stock, em filme
dirigido por Otto Guerra
em 2006
Edição número 1 da revista
“Chiclete com Banana”,
lançada em outubro de 1985

Bob Cuspe
Benevides Paixão, o
jornalista brasileiro
correspondente no
Paraguai

Ufanismo, obra de 2004
Mara Tara. Versão de
Angeli para “O Médico e
o Monstro”. Uma recatada
cientista contrai o vírus
“Ninfus Maniacus” e passa
a se comportar como uma
devoradora de homens.

Os Skrotinhos

Angeli ilustrou por anos as capas das edições
de aniversário da revista “piauí”

Formado em arquitetura pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo - FAU/USP,
em 1976, iniciou-se quase uma década
antes como chargista e ilustrador,
em 1968, publicando seus primeiros
desenhos no jornal “Folha da Tarde”,
sobre temas que variam entre futebol,
crônicas, horóscopo e política.
Após o Ato Institucional número
5, AI-5, de 1968, Caruso precisou dar
um tempo em suas charges políticas,
só retomando ao tema na revista
universitária “Balão”, em 1972. Ainda no
início da década de 1970, colaborou com
os jornais “Opinião”, “Movimento” e
Gazeta Mercantil”. Em 1976, é premiado
no Salão de Humor de Piracicaba e
convidado a fazer charges para a revista
“Isto É”. No ano seguinte, vai para o Rio
de Janeiro trabalhar no “Jornal do Brasil,
a convite do cartunista Lan (1925-2020),
após ver uma caricatura do general João
Figueiredo (1918 - 1999), feita por Caruso,
publicada num periódico paulista.
Em 1980, lança o livro “Natureza Morta
e Outros Desenhos do Jornal do Brasil”,
editado pela Marco Zero, e Pablo Mon
Amour, uma biografia em caricaturas do
pintor Pablo Picasso (1881 - 1973), editada
pela Funarte. Em 1984 começa nas páginas
do “O Globo” e estreia na Rede Globo como
chargista de telejornais como o “Jornal
da Globo”. A partir daí, Chico se tornou
“o maior caricaturista do globo (com g
minúsculo)”, como brincou Millôr (19232012) ao falar do amigo. Escreveu a peça
O Amigo da Onça, encenada em 1988, sob
a Fernão se Paulo Bettaque tem, em 1988,
encenação dirigida por Paulo Betti.
Com o irmão, Paulo, forma a banda
Muda Brasil Tancredo Jazz Band, com
participações de Cláudio Paiva, Aroeira,
Luis Fernando Veríssimo entre outros,

que nos shows interpreta composições de
cunho humorístico e com sátira política.
Em 2002, lançou o livro “Era uma
vez FH”, compilação de desenhos
publicados no jornal “O Globo”, entre
1994 e 2002, relacionados aos dois
mandatos presidenciais de Fernando
Henrique Cardoso (1931).
Fernando Henrique Cardoso,
Armínio Fraga, Pedro Malan, 1999.

Eduardo Cunha, Dilma
Roussef e Michel Temer

Tom Jobim, técnica mista, 2001.

Sarney e Fidel, 26-06-1986

Ulisses Guimarães e José Sarney

Charges de CHICO CARUSO
LULA LÁ / PARTE 1 - A (o)MISSÃO,
Devir Livraria

Livro “Pablo mon Amour”,
Pablo Picasso em inúmeras charges de
Caruso relizadas em sua homenagem.
Editora Paz e Terra

Sem título, 1976
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ARTE & VIDA

Laerte aos 20 anos

Venceu a primeira edição do Salão de
Humor de Piracicaba com um cartum
político que trouxe à tona todo seu
engajamento ideológico. Foi filiada ao
Partido Comunista Brasileiro (PCB) e
participou da campanha eleitoral do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Esteve atuante na luta sindical criando a
Oboré. No final dos anos 1980, participa
das revistas Chiclete com Banana, editada
pelo cartunista Angeli (1956), e Geraldão,
editada pelo cartunista Glauco (1957-2010);
e cria com Luiz Gê a revista Circo.
Tem importante participação em todos
os periódicos brasileiros colaborando
com “O Pasquim”, “Revista Ovelha
Negra” , “Placar”, “Gazeta Mercantil”,
“Correio Braziliense”, “Zero Hora” e
“Tribuna de Vitória”. Em 1988, Laerte
recebe prêmio como Melhor Roteirista
Nacional no1º HQ Mix. Na década de
1990, atua como roteirista na Rede Globo,
em programas como “TV Pirata”, “Sai
de Baixo” e no roteiro para o longametragem “Super-Colosso”, produzido
pela mesma emissora. Em 1991,
colabora semanalmente para a Folha de
S.Paulo com as tirinhas Los 3 Amigos. Em
1993, cria o personagem Hugo Baracchini,
seu alter ego, como integrante dos Piratas
do Tietê que, três anos mais tarde,
estreia individualmente no caderno de
Informática da “Folha de S.Paulo”.
Em 2009 assume sua
transgeneridade e nestes dez anos
tem se dedicado com mais afinco com
os movimentos sobre o tema, como
por exemplo fundando a Associação

LAERTE COUTINHO É PAULISTANA,
NASCIDA EM 10 DE JUNHO DE
1951. CARTUNISTA, ILUSTRADORA
E ROTEIRISTA. EM 1969 COMEÇA
A CURSAR JORNALISMO NA
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E
ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO (ECA/USP), ONDE NO ANO
SEGUINTE TAMBÉM COMEÇA A
GRADUAÇÃO EM MÚSICA. DURANTE
OS TEMPOS DE UNIVERSIDADE, COM
O CARTUNISTA LUIZ GÊ (1951) E
DIVERSOS COLABORADORES COMO
OS IRMÃOS CARUSO, CRIA A REVISTA
EXPERIMENTAL “BALÃO” (1972).

MAURICIO ARAÚJO DE SOUSA É ISABELENSE, NASCIDO EM 27 DE
OUTUBRO DE 1935. FILHO DE PETRONILHA ARAÚJO DE SOUZA E
ANTONIO MAURICIO DE SOUSA TEM DEZ FILHOS, MARIÂNGELA,
MÔNICA, MAGALI, VANDA, VALÉRIA, MAURICIO (IN MEMORIAN),
MARINA, MAURO, MAURÍCIO E MARCELO.

Brasileira de Transgêneros (Abrat).
Em 2019, Otto Guerra conclui o filme
“A Cidade dos Piratas” baseado em
seus quadrinhos. Laerte é uma das mais
importantes cartunistas do Brasil.
Evolução do traço da Mônica

Suriá, a garota do circo. Um dos poucos
personagens negros dos quadrinhos brasileiros.

Zelador, personagem da
série de quadrinhos
“O Condomínio”.

Piratas do Tietê,
série de maior
sucesso de Laerte,
lançada em 1983.

‘Laertevisão’ é um livro de
memórias reveladas na forma
de crônicas gráficas. 2007.

De Santa Isabel, ainda na infância
mudou-se com os pais para Mogi das
Cruzes, onde começou desenhando em
seus próprios cadernos de escola.
Passou a ilustrar cartazes para os
comerciantes da região na adolescência e
aos 19 anos chegou à São Paulo e durante
cinco anos, trabalhou no jornal “Folha
da Manhã” (atual Folha de S.Paulo)
escrevendo reportagens policiais.
Seu primeiro personagem nasceu ainda
durante sua fase de repórter em 1959,
o cãozinho Bidu. A partir de uma série
de tiras em quadrinhos com Bidu e
Franjinha (o dono do cachorro) publicadas
semanalmente na “Folha da Manhã” deuse início a mais bem sucedida carreira do
gênero no Brasil.
Com o passar dos anos, personagens
foram nascendo e Mauricio criando
mais tiras que chegaram a outros
periódicos, foram chegando ao universo
infantil Cebolinha, Piteco, Chico Bento,
Penadinho, Horácio, Raposão, Astronauta
e sua personagem mais famosa, a Mônica,
criada em 1963. Em 1970, lançou a revista
da Mônica, com tiragem de 200 mil
exemplares, pela Editora Abril.
Permaneceu na editora até 1986, depois
passou pela Editora Globo, por onde ficou
por duas décadas e atualmente, está na

Panini, uma multinacional italiana.
Entre quadrinhos, tiras de jornais, e livros
suas criações chegam a cerca de 30 países.
Suas criações em revistas correspondem
a quase 90% das vendas do mercado
brasileiro. Maurício de Sousa é o maior
formador de leitores do Brasil e já chegou
ao extraordinário número de 1 bilhão de
revistas publicadas.
Maurício de Sousa integra a Academia
Paulista de Letras e dentre as centenas
de prêmio que recebeu estão a Medalha
dos Direitos Humanos concedida pelo
presidente FHC, a Medalha de Mérito
Legislativo, da Câmara dos Deputados e
entre outras o título de Professor Honoris
Causa da Universidade Braz Cubas. Preside
o Instituto Mauricio de Sousa e ao longo de
sua carreira já auxiliou diversos programas
e projetos sociais. Mauricio de Sousa é o
mais famoso e premiado autor brasileiro
de quadrinhos.

Astronauta, criado
por Mauricio de
Sousa em 1963.
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Cebolinha e Cascão, os melhores amigos do bairro
do Limoeiro, foram criados respectivamente em
1960 e 1961. O nome completo de Cebolinha é
Cebolácio Menezes da Silva Júnior e o do Cascão,
Cássio Marques de Araújo.

Chico Bento,
personificação do homem
rural foi criado em 1961,
tendo sido inspirado em
um tio avô de Mauricio,
morador de Santa Branca.

Turma da Mônica Jovem,
lançada em 2008

Humberto, primeiro
personagem deficiente
das histórias em
quadrinhos brasileiras,
é mudo. Foi criado por
Mauricio nos anos 60

Turma do Piteco

Amália, personagem em tratamento oncológico
criado por Mauricio de Sousa e Fabrício Correia
para o livro “O Pequeno Grande Doador” em 2013.

Magali

Mônica, personagem mais
famosa de Mauricio de
Sousa, teve sua primeira
aparição em março de 1963.

Cebolinha

Em 1949 foi com a avó para o Rio de
Janeiro, onde estudou por dois anos no
MABE (Moderna Associação de Ensino).
Em 1950 retornou para Caratinga e
concluiu o científico no Colégio Nossa
Senhora das Graças.
Sua carreira teve início na revista “Era
Uma Vez”, em colaborações mensais. Em
1954, na “Folha da Manhã”, atual “Folha
de S. Paulo” estreou uma coluna de humor.
Em 1957 foi para a revista “O Cruzeiro”,
ano também em que formou-se em
Direito na Universidade Federal de Minas
Gerais. Em 1958, casou-se com Vilma
Gontijo. Com quem teve três filhos,
Daniela, Antônio e Fabrízia.
Em outubro de 1960, Ziraldo lançou a
primeira revista brasileira de quadrinhos
e colorida, de um só autor, intitulada
“Pererê”, personagem que já fora
apresentado em tirinhas na revista “O
Cruzeiro”. A publicação da revista durou
até abril de 1964, quando foi suspensa
pelo regime militar. Em 1975, a revista foi
relançada com o nome de “A Turma do
Pererê”, mas só durou um ano. Em 1963,
Ziraldo ingressou no “Jornal do Brasil”.
Nessa época, em plena ditadura militar,
lançou os personagens “Supermãe”,
“Mineirinho” e “Jeremias, o Bom”.
Em 22 de junho de1969, foi lançado o
semanário “O Pasquim”, um tabloide de
humor e de oposição ao regime militar,
que renovou a linguagem jornalística, do
qual participavam diversas personalidades
importantes, como os cartunistas Jaguar
e Henfil, os jornalistas Tarso de Castro
e Ziraldo, entre outros. Ainda em 1969,
Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil
“Flicts”, que relata a história de uma cor
que não encontrava seu lugar no mundo.
Em 1980, Ziraldo lançou o livro “O
Menino Maluquinho” um dos maiores
fenômenos editoriais no Brasil. Em 1981, o
livro recebeu o “Prêmio Jabuti da Câmara
Brasileira do Livro”. As obras de Ziraldo
já foram traduzidas para diversos idiomas
e já recebeu importantes prêmios como
o “Prêmio Internacional Hans Christian
Andersen” e “VI Prêmio Ibero Americano
de Humor Gráfico Quevedos”.
Em 2009, foi lançado o livro “Ziraldo
em Cartaz”, que reúne cerca de 300
ilustrações de todos os tempos de
atividade do cartunista.

ZIRALDO ALVES PINTO NASCEU EM CARATINGA, MINAS GERAIS,
NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 1932. O NOME FOI UMA HOMENAGEM
A DONA ZIZINHA, SUA MÃE E GERALDO, SEU PAI. DESDE MUITO
CRIANÇA JÁ DESENHAVA, TENDO AOS SEIS ANOS DE IDADE SEU
PRIMEIRO DESENHO PUBLICADO NO JORNAL “FOLHA DE MINAS”.

Menino Maluquinho, criado
pelo cartunista Ziraldo no dia
de seu 48º aniversário: 24 de
outubro de 1980.

Julieta, a menina maluquinha

Mineirinho - O Comequieto,
cartuns para adultos, 1984.

Turma do Pererê

Primeiro exemplar
da revista “A Turma
do Pererê”

A Turma do Pererê. Doc,
2019, filme de Ricardo Favilla,
sobre o primeiro gibi com
personagens brasileiros.

Jaguar e Ziraldo em charge de
Chico Caruso para “O Globo”, 2015.
Charge política
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P

LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS
High
Society
MIRIAN MONTEIRO
SEMPRE FOI
SINÔNIMO
DE ALEGRIA E
GLAMOUR. UMA
DAS SOCIALITES
MAIS PRESENTES
NO ‘JET SET’
JOSEENSE, ADORA
RECEBER OS
AMIGOS EM SUA
CASA COM BOLOS
QUE ELA MESMO
PREPARA. SAUDADE,
QUERIDA!

Folclore

O encontro do calango com a taiada.
A folclorista Darcy Breves de Almeida
e o sociólogo Alcemir Palma se
encontraram em Pindamonhangaba.
Em tempo, os dois estão secretários de
cultura, ela em Caçapava e ele na terra
de Barão Homem de Melo. A referência
do texto é por conta da autoria de dois
importantes livros publicados na RMVale,
“De Já Hoje”, sobre o folclore regional,
de Darcy e “Mestre Calangueiro Ernesto
Villela”, sobre o valoroso músico falecido
em 1999, de Alcemir Palma.

A apresentadora, repórter e editora, Talita
França, tem sido um leve sopro nos noticiosos
regionais nesta fase vermelha na RMVale.
Semana passada, ao entrevistar Pétala
Lacerda, prefeita de Caçapava, deixou a mostra
parte de sua tatuagem levando ao delírio os
telespectadores da Vênus Platinada. A moça é
noiva do também jornalista, Julio Codazzi.

A sempre jovial engenheira
Elisabete Rodrigues, atual
vice-presidente adjunta da
Associação Brasileira de
Engenheiros Civis - ABENC,
que tem em seu portifólio
grande contribuição à categoria
profissional em São José dos
Campos, São Paulo e Brasil,
curte a noite em Brasília, no
New Mercadito, point plural no
planalto central.

Vacinada

Ícone absoluta da cultura negra no Brasil,
a atriz Zezé Motta recebeu a primeira
dose da vacina Coronavac no Rio de
Janeiro. Aos 76 anos, vice-presidente
do Retiro dos Artistas, Zezé acredita que
2021 será um ano de renovo nas artes
e na humanidade. Uma curiosidade, o
apartamento que atriz mora pertenceu a
Clarice Lispector.

Niver

Rômulo Kazimierz Luszczynski, o
Rominho, prefeito gato, da Cidade
Paisagem, Piquete, arrasando no
tie-dye, completou 31 anos este mês.
Produtor de eventos, passou pelo
legislativo e como alcaide determinou
colocar a cultura e o turismo para
revolucionar o cotidiano da idílica
cidade. Felicidade e prosperidade!

Leveza

Night

Vitrola
Um dos mais inspiradores acordes

da música regional brasileira, príncipe
absoluto do folk, Tuia foi verbete na
edição da revista “Isto É - Senhor”,
que divulgou seu mais recente
trabalho, o álbum “Versões de Vitrola
- Volume 1”. Do rock rural a parcerias
com grandes expoentes de nossa
música como Elba Ramalho e Ana
Vilela, 2021 vai ser melodia para ele.

Tá on!

Nossa incansável Andressa Lorenzetti,
editora-chefe do Portal Meon, curte com
seu caçulinha Gustavo, a brisa marítima de
Caraguatatuba. Para 2021? Além de bombar
na audiência, projetos de webjornalismo
diário para os milhares de leitores do Grupo
Meon de Comunicação. Conecte-se e se
surpreenderás.

Paz interior

COM QUASE DUAS
DÉCADAS DE
CARREIRA ENTRE
JORNALISMO
E ASSESSORIA
DE IMPRENSA, A
DINÂMICA BEATRIZ
ROSA, COMEÇA
UM NOVO ANO
LEGISLATIVO NA
CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS. QUE SEJA
LEVE COMO SEU
SORRISO.

Esperança

Tendo como lema “O afeto é
revolucionário.”, a determinada Áquila
Regina Leite, há anos colaborando
com a Santa Casa de Misericórdia de
São José dos Campos, começa o ano
defendendo a imunização coletiva por
meio das redes sociais. Vacina já!
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CRUZADINHA
HORIZONTAIS
1. Relativo a núpcias. (8)
5. Terceira pessoa do indicativo do verbo “achar”. (4)
9. Contração da preposição “de” com o advérbio “aí”. (3)
10. Quem organiza leilões. (9)
11. Letreiro comercial que usa “neônio”. (4)
12. Contrabandos. (7)
14. Personagem do Livro dos Números, quarto livro da Bíblia. (6)
16. Ilha, em inglês. (6)
19. Vencido, dominado. (7)
21. Capital da Itália. (4)
24. Ato de extorquir dinheiro de outrem. (9)
25. Bebida alcoólica. (3)
26. Feminino de “seus”. (4)
27. Com erro (feminino, plural). (8)

VERTICAIS
1. _ sincronizado: exercícios coreografados realizados na piscina. (4)
2. Respira por brânquias. (5)
3. Sua capital e cidade mais populosa é Dublin. (7)
4. Língua de uma região. (6)
6. Cidade onde fica a “Universidade de Coimbra”, fundada em 1290. (7)
7. Perseguida. (8)
8. _ franca: lugar com isenções de impostos de importações e outros
incentivos. (4)
13. Relativo a Península Ibérica (plural). (8)
15. Ferimento produzido por lança. (7)
17. Doença causada por vírus e altamente contagiosa. (7)
18. Descansar. (6)
20. Barco luxoso. (4)
22. Favor, graça, benefício. (5)
23. Possui grandes asas, mas não voa. É considerada a maior ave
brasileira (plural). (4)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (15/01/2021)
Horizontais: 1-bens, 4-clamores, 8-visicula, 9-iris, 10-atual, 11-dinamos, 13-orphans,
15-axilas, 18-iceberg, 20-colos, 23-prea, 24-suspirar, 25-faroeste, 26-osso
Verticais: 2-event, 3-spinach, 4-cruz, 5-afadigar, 6-ogiva, 7-editora, 10-aeo,
12-onerosas, 14-recarga, 16-ilogico, 17-sas, 19-brado, 21-oval, 22-este

Horóscopo
Áries

(21/03 - 20/04)

Janeiro se foi, bb. E o Sol ingressou em sua Casa das Esperanças
o que reforça o momento para você se dedicar aos seus ideais.
Sentar na cadeirinha com lápis e papel e traçar planos, focando
novos objetivos, inclusive aqueles que você deixou de lado por
conta da pandemia. O espírito de liberdade se fortalece e a vontade
de trilhar outros caminhos deve se intensificar. A Lua, Mercúrio e
Urano fazem um trio batidão para favorecerem seus interesses e
pode escrever: há boas possibilidades de mais dinheiro!!! No amor,
Vênus e Netuno enchem o astral e trazem novas paqueras. Nade
de amor de que, ouviu? Cultive e o jardim florescerá.

Leão

(23/07 - 22/08)
Está comemorando essa fase, mesmo estando na fase vermelha, não é? Em verdade, embora estejamos preocupados
com a saúde coletiva, precisamos ao nos preservarmos ver a
beleza que está ao nosso redor. O Sol, que começou a brilhar
em Aquário, deixou você menos individualista e trazendo luz
para seu lado generoso e engajado. Se você está na pista,
Vênus favorece a atração e a paquera com crush do trabalho e
o lance esquenta a partir deste sábado, quando o astro do amor
troca likes com Netuno e deixa seus desejos à flor da pele. Vai
arrasar, mesmo com as restrições impostas.

Sagitário

Touro
(21/04 - 20/05)
Marte e Urano estão de bitoquinhas para aumentar sua coragem,
criatividade e vontade de vencer os desafios. A Lua também entrou
no time e migra para a fase Crescente em seu signo, sinal de que
você estará com tudo, nesse começo de fevereiro, novas amizades
e o melhor, beijinho e rala e rola, skskks. É hora de ousar mais
em suas iniciativas e ir atrás do que te traz realização. Aproveite a
primeira semana de fevereiro para mostrar trabalho, os chefes estarão de olho. Você também estará mais popular nas redes sociais,
ganhará curtidas e seguidores, e por ai ampliar suas possibilidades
também profissionais. Se já tiver se amarrado, tudo indica que você
vai se sentir nos braços da paz com o amorzinho.

Virgem
(23/08- 22/09)

O Sol passa a influenciar diretamente os seus interesses de
trabalho, também promete mais desembaraço e flexibilidade, o
que facilitará os contatos com os colegas, chefes ou clientes. Na
saúde, vai receber fortes energias do Sol aquariano, mas não
significa que não precisa se cuidar. Sem aglomeração, máscara
e álcool em gel, virginianos! Marte, Urano e a Lua estão juntos e
deve receber notícias de parentes que moram em outras cidades.
Amanhã, muita cautela com excessos e preocupações que podem prejudicar seu bem-estar. Na paixão, a fada sensata Vênus
brilha radiante em seu paraíso e troca vibes generosas com
Netuno neste e no próximo fim de semana prometendo sucesso
na conquista e momentos felizes no romance.

Capricórnio
(22/12 - 20/01)

(22/11 - 21/12)

O Sol, sempre ele trouxe Aquário junto e brilhou em sua vida,
não é bebezinha. Você pode conhecer pessoas interessantes,
ampliar sua rede de relações e suas amizades, principalmente
através da www, uau! Outros interesses também vão concentrar
suas atenções e você tem tudo para se destacar nos estudos,
em cursos online, mandar bem em comércio virtual, encomendas, trabalhos terceirizados, marketing e atividades em que
possa explorar sua energia mental. Terá facilidade para expor
e vender seus produtos também na www, pois vermelhou geral
aqui em SP. Maneire na gula e evite excessos com bebidas.

Se depender do Sol, mesmo com a fase vermelha, vocês terão
prosperidade nesta semana, mas precisa ser criativo com o
uso do dinheiro, para sobrar, tá okay! Ideias engenhosas para
incrementar seus recursos e conquistar mais segurança, inclusive no trabalho já estão surgindo. As melhores vibes vão rolar a
partir de segunda, você vai demonstrar mais agilidade, terá um
comportamento mais destemido e também um jeito mais sedutor
no romance. No seu Whats pode chover paquera no pedaço,
aproveite e use com moderação, sksksks. Só não deixe atitudes
ciumentas e exigências estragarem o clima. Na saúde, evite
excessos na gastronomia e principalmente, doces.

Gêmeos
(21/05 - 20/06)

Meus amores, o Sol aquariano continua iluminando o céu e traz
muitos estímulos para o seu signo, que é parceiro do elemento
Ar. Vai ficar mais fácil sair da zona de conforto, o astro-rei
colabora para sua harmonia e agilidade mental, além de colaborar para sua criatividade. Você precisa estar mais atento a sua
espiritualidade, renovando votos de fé nesse período. Marte,
Urano e a Lua, entra na fase Crescente, o que significa que
tudo vai melhorar, foque na prevenção, use máscara e evite se
expor a vírus e viroses. Na paixão, as melhores surpresas estão
reservadas para seu fim de semana. E mais, na terça, olhe com
mais atenção seu Instagram. Poderá se surpreender.

Libra

(23/09 - 22/10)
Gentex de todas as praias, o que é isso? Mais sorte, seducência
e alegrias em vários setores da sua vida estão com o Sol iluminando sua vida, seu paraíso astral que começou no dia 19 ainda
está rolando, e seus contatos sociais e as amizades vão receber
um baita incentivo, agora, o assunto mais favorecido pelas vibes
do Sol aquariano será o amor. “It’s Raining Men”, querida. A
semana não será movida apenas pela paixão e você terá que
lidar com outros interesses, sobretudo com as finanças. Se não
resolver logo, pode virar bola de neve e sobrar. Pé no freio nas
contas. Vênus forma aspecto MARA com Netuno e traz energias
mais harmoniosas para seu lar e seu romance.

Aquário
(21/01 - 19/02)

Um novo tempo já começou e não é comercial da Vênus Platinada. Há renovação de sua energia física e mental. Os relacionamentos também estarão no centro das atenções e seu jeito tende
a ficar mais caloroso, participativo e animado, bb. Os assuntos
familiares ganham evidência e importância. Segure a sua sinceridade e pense duas vezes antes de falar o que der na telha para
não provocar tretas com amigos, parentes e até aquele crush que
anda paquerando. Por sinal, veja nos aplicativos a quantidade de
likes, escolha com atenção, queridxs.

Câncer
(21/06 - 22/07)

Queridxs, vamos bucar mais transformações em nosso dia a dia,
mesmo na fase vermelha, podemos acelerar o que precisa ser feito.
O Sol revela que uma fase de transformações deve começar e suas
necessidades mais íntimas vão pedir atenção. Largue as coisas
supérfluas, insatisfatórias ou superficiais que estão consumindo
seu tempo e energia. As mudanças vão ser necessárias. Evite
distrações ao cuidar das finanças e dos assuntos materiais: dobre
a atenção com documentos, impostos, taxas, seguro e proventos,
seus ou de parentes. Nos assuntos do coração, astral perfeito e
sem defeitos para você poder suspirar tranquilx.

Escorpião
(23/10 - 21/11)

Tudo indica que você vai se voltar mais para os assuntos domésticos nesta quinzena e o andamento das coisas vai acontecer
como estava programado, queridxs. Se você está trabalhando
em esquema de home office, por conta desta fase vermelha,
deve render bastante, terá pique dobrado para agilizar tarefas e
ainda pode receber uma força do mozão. Amanhã, por conta do
estranhamento de Marte e Júpiter algumas situações embaraçosas
podem acontecer se você não ficar ligado. No amor, um ex, ou
uma paquerinha não exitosa, que ficou na vontade, pode chegar
chegando, entendeu?

Peixes
(20/02 - 20/03)

A presença de vários planetas em 12ª Casa ganhou reforço na
semana passa e continua, infelizmente além da fase vermelha
você teve que lidar com o famoso inferno astral. Isso quer dizer
que você pode sentir mais vontade de se isolar para pensar
na vida, mas convém se equilibrar para não cair nas garras da
inércia. Pique novo a partir de terça, o que vai animar inclusive,
seus contatinhos, bbs. No trabalho, foque nos deveres, fortaleça
seu senso prático e deixe de lado projetos com poucas chances
de realização. Vênus continua trocando likes com Netuno, seu
regente, blinda o romance e dá um baita incentivo para quem
está na pista. E vamos lá, não é?
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TAUBATÉ VÔLEI
PASSA A TER SETE CASOS
DE COVID E SUSPENDE AS
ATIVIDADES
O levantador Rapha e o líbero Thales
elevaram o total de jogadores infectados
para seis, além de um da comissão técnica

O levantador Rapha e o líbero
Thales também testaram positivo
para Covid-19 e deixam o Taubaté
Vôlei com sete casos que paralisam
as atividades coletivas da equipe.
Enquanto isso, pela Superliga, o
líder Sada Cruzeiro segue somando
pontos.
Na semana passada, quando
recebeu o catarinense Blumenau e
venceu, o Taubaté atuou desfalcado
do oposto Gabriel Cândido, o
primeiro afastado pela pandemia.
Depois, surgiu a informação que a
partida de sexta-feira como visitante
do Minas estava adiada por mais
quatro casos.
Os nomes não foram inicialmente
divulgados, mas os centrais Lucão
e Riad, além do líbero Vitor Yudi,
posteriormente foram confirmados.
O integrante da comissão técnica
era o supervisor/assistente técnico
Giuliano Ribas e não o assistente
técnico Maurício Thomas.

Nota
Na sequência, a assessoria de Imprensa
do clube soltou uma nova nota no
domingo, 24 de janeiro, que também
incluiu o levantador Rapha e o líbero
Thales. “Informamos que após quatro
dias de paralisação total dos treinos
e atividades no ginásio do Abaeté, o
EMS Taubaté Funvic realizou mais uma
rodada de testes de Covid-19 em todos
os jogadores, comissão técnica e equipe
de apoio na última sexta-feira, 22/01.
Infelizmente foram detectados mais dois
casos positivos. Ao longo da última semana
o clube já havia realizado duas testagens
com todos os integrantes da equipe, e cinco
casos positivos foram confirmados.
A equipe totaliza, portanto, sete
casos positivos de Covid-19, que são:
Gabriel Cândido (oposto), Raphael
Oliveira (levantador), Riad Garcia
(central), Lucas Saatkamp (central),
Vitor Yudi (ponteiro), Thales Hoss
(líbero) e Giuliano Ribas (Supervisor/
Assistente Técnico)”, diz a nota
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