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PREVISÃO
PARA HOJE

MÁXIMA
MANHÃ

TARDE

NOITE

22º C

MÍNIMA

16º C

RECUPERADOS NA RMVALE 42.579

R$ 1.163,55
SALÁRIO MINIMO
PAULISTA

São Sebastião

11

Com 44,2% das intenções de
voto, Felipe Augusto (PSDB)
lidera corrida para a prefeitura
de São Sebastião. Professor
Gleivison (MDB) aparece na
vice-liderança com 34,8%.

Taubaté

4

Foto: Neila Rocha/ASCOM MCTI

Com possibilidade de dois
turnos, corrida eleitoral
tem 10 candidatos ao
Palácio do Bom Conselho.

INPE

SOB NOVA DIREÇÃO
CLEZIO DE NARDIN
TOMA POSSE COMO
DIRETOR DO INPE

CERIMÔNIA CONTOU COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, MARCOS PONTES. NARDIN SUBSTITUI A DIREÇÃO
INTERINA NOMEADA PELO PRESIDENTE BOLSONARO APÓS
EXONERAÇÃO DE RICARDO GALVÃO HÁ MAIS DE UM ANO.
Tomou posse no dia 09 de outubro o novo diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas
Especiais, Clezio De Nardin. A cerimônia contou com a presença do ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes e ocorre em meio às
notícias de mais um recorde no número de queimadas registradas na Amazônia, que atingiu a

maior cifra dos últimos 10 anos no acumulado
de janeiro a setembro. De Nardin apresentou-se
ao cargo na condição de conciliador, defendendo “maior aproximação” das instituições governamentais que atuam em áreas correlatas ou
complementares para aprimoramento dos trabalhos do INPE ao longo de sua gestão.
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25º FESTIVAL DO CAMARÃO
DE ILHABELA
O PARAÍSO NATURAL
TORNA-SE UM OLIMPO
GASTRONÔMICO

9

DECISÃO NO
VÔLEI

TAUBATÉ VÔLEI PRECISA
DE “GOLDEN SET” PARA
SER CAMPEÃO

16

#JUNTOSPELO
CINEMA

FESTIVAL CELEBRA
A VOLTA DO PÚBLICO
AS SALAS DE CINEMA
NA RMVALE

12
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EDITORIAL.
Eleições virtuais e candidatos
cada vez mais distantes
A pandemia da Covid-19 mudou por completo o cenário das
eleições em 2020, tanto para os políticos quanto para os eleitores. A classe política, que já estava distante do eleitorado, apresenta-se cada vez mais insegura quanto à largada da campanha,
visto que a distância antes comportamental, agora também é
física. Nas ruas, saia justa: aventurando-se em um eventual corpo a corpo com a população, são chamados de ‘oportunistas’
e o isolamento social para pedir voto não vale, moral da história, perdem votos. Por outro lado, não ir para a rua deixa aquela
sensação de campanha morna ou derrotada, algo que também
espanta o eleitor, principalmente nas cidades menores de nossa
RMVale. Isto posto, perdem votos também. Sobraram as redes
sociais, que já não comportam mais tantas selfies e vídeos dos
candidatos pedindo nosso voto. O “BBB” criado por conta da
pandemia e a necessidade do contato do político com o eleitor
têm evidenciado ainda mais a falta de preparo de grande parte
dos candidatos para o exercício da função a que se dispõem a
exercer. Muitos levam a eleição como eventual “15 minutos de
fama”, propagada por Warhol nos anos 60, que por conta da celeridade da internet já foram reduzidos à 15 segundos. Chegam
ao ápice exibindo seu dia-a-dia: como acordam, o que tomam
no café da manhã, como escolhem a roupa - na maioria das vezes errada para a ocasião. Bom, tudo bem, mas e as propostas?
Continuam sem pé nem cabeça. Os prefeitos, ao menos os que
fizeram o dever de casa e tentam a reeleição, até tentam mostrar para os neófitos que não adianta prometer chegar a Marte
em uma semana, pois 70 milhões de quilômetros nos separam.
Adianta? Claro, que não. Os novatos insistem em bordões, frases prontas e a promessa absurda de recriar as cidades em 7
dias. O que sobra para nós, reles mortais, com direito ao voto
e enfrentando a possibilidade de nos contaminarmos com o
coronavírus no dia da eleição? A certeza de que a classe política só torna-se uma subclasse profissional se escolhermos
os piores e, no meio dos quase 600 candidatos a vereador,
só em São José dos Campos, há boas escolhas e excelentes
possibilidades. Escolha seus representantes e seja coeleito,
participando do mandato de perto.
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OPINIÃO //

QUEIMADAS: AMAZÔNIA E PANTANAL
O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
Salvar Amazônia e Pantanal é urgência coletiva
O Brasil está sendo obrigado a pagar uma fatura de proporções
globais com a política de destruição ambiental executada pela ação
e pela omissão do governo atual. É um estrago em larga escala sem
precedentes, um passivo de difícil recomposição e capaz de minar um
dos maiores e mais ricos patrimônios naturais do mundo.
O desmonte dos órgãos de fiscalização, a redução deliberada de
multas, o negacionismo, as fake news, o ódio à ciência, bem como
o incentivo implícito que legitima a impunidade de desmatadores
que atuam ilegalmente país adentro, destroem a flora e fauna da
Amazônia, do Pantanal, do Cerrado. Em verdade, de todos os biomas da vasta extensão territorial brasileira, visto que Caatinga,
Mata Atlântica e Pampa também não escapam dos desmandos.
A vergonha internacional se reflete na suspensão de investimentos de
países no Fundo Amazônia, vital para a preservação da região. Esta semana, oito países europeus mandaram uma constrangedora carta aberta
ao vice-presidente da República avisando que o aumento do desmatamento reduz a compra de produtos brasileiros por consumidores de lá.
A tragédia já ultrapassou questões partidárias. Uma coalizão de 230
organizações e empresas ligadas ao meio ambiente, ao agronegócio e à
indústria se uniram de forma inédita e enviaram ao presidente da República uma série de propostas para deter a destruição da Amazônia. O grupo
alerta para a instabilidade ao país, ao clima e aos empresários.
Já são quase 500 agrotóxicos liberados só neste governo. Só em
2020, já foram mais de 20 atos infralegais publicados, ferindo o meio
ambiente ecologicamente equilibrado previsto em nossa Constituição.
Imagem queimada, florestas queimadas e política ambiental de retrocessos já afetam duramente os negócios privados, com impacto negativo
severo na recuperação da crise que o ministro da Economia tanto prega.
Em verdade, o desmatamento, as queimadas e o “passar a boiada”
vão de encontro a tudo que há de mais moderno no mundo. Nações
desenvolvidas demoliram a relação de oposição entre economia e
meio ambiente. Até a China sinaliza acreditar numa economia verde.
A sustentabilidade ambiental superou o preconceito contra o discurso
de ativismo social e transformou-se: foi incorporada pelo mercado e
pela política como um ativo econômico, valorizado como moeda de
ouro. O Brasil, na contramão do planeta, joga no lixo seu potencial de
riqueza natural e acaba fechando as portas de empresas do exterior
para sua cadeia produtiva, que tanto depende de exportação para
manter em equilíbrio as contas públicas.
Não nos furtamos ao indispensável papel fiscalizador do Parlamento. Pedi à Justiça o impeachment do ministro do Meio Ambiente. Entrei com diversas ações judiciais, como para reverter
demissão política em órgãos como Ibama e para obrigar a União
a aceitar a doação do G7 de US$ 22 milhões para a Amazônia.
Urgência suprapartidária nacional, o combate ao desmatamento na
Amazônia e às queimadas no Pantanal precisa ser efetivo. São necessários fiscalização forte, investimento do governo, punição criminal efetiva
aos destruidores de uma das maiores riquezas ambientais do mundo.
Precisamos enfrentar os problemas com políticas públicas e ações sustentáveis. Estamos ao lado da sociedade cobrando uma gestão pública
comprometida e técnica. Sem meio ambiente protegido não existe vida.

A Destruição e as Queimadas

As queimadas no Pantanal e na Amazônia atingiram um nível
tão intenso que até as cidades do Centro-Oeste e do Sudeste
brasileiros têm sido impactadas indiretamente pelos incêndios. A
fumaça que já atingiu diversas regiões do País, se estende agora
por mais de 4 mil quilômetros até o Peru, a Bolívia, o Paraguai a
Argentina e o Uruguai.
Isso dá apenas uma dimensão da devastação. De 2019 para cá,
as queimadas e o desmatamento no Brasil vêm batendo todos os
recordes, mesmo durante a pandemia. Com o descaso do governo
Bolsonaro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal foram
obrigados a se movimentar para combater a destruição da nossa
sociobiodiversidade, provavelmente o maior patrimônio do povo
brasileiro, não só para esta, mas para as futuras gerações.
Cada uma das casas legislativas criou uma Comissão Externa
para Investigar as Queimadas nos Biomas Brasileiros, de onde deve
ser extraído um relatório encaminhado ao poder executivo como
forma de cobrar ações efetivas no combate aos incêndios. Como
membro desta Comissão na Câmara, fiz parte de uma diligencia que
foi ao Pantanal neste final de semana (19 e 20/09) conversar com
moradores, comunidades, proprietários de fazendas, empresários,
bombeiros, entidades, cientistas e o poder público local. Nós também verificamos in loco a gravidade dos incêndios.
O cenário e os depoimentos são desoladores. Após a diligência não restaram dúvidas de que a destruição da fauna e da flora
brasileiras são projetos do governo Bolsonaro, e o Pantanal é uma
das maiores vítimas. Além do fogo, ameaçam a região problemas
como as monoculturas de soja e milho, que assoreiam os rios e
contaminam a região com agrotóxicos; a construção de uma hidrovia e os diversos projetos de pequenas centrais elétricas no rio
Paraguai, que vão atingir em cheio toda a vida na região, intensificando ainda mais o drama dos pantaneiros e de todos brasileiros.
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COM A PRESENÇA DO MINISTRO MARCOS PONTES,
CLEZIO DE NARDIN TOMA POSSE NO INPE
DURANTE VISITA, A
COMITIVA MINISTERIAL
ACOMPANHOU A
SITUAÇÃO DOS TESTES
DO SATÉLITE AMAZÔNIA-1,
QUE DEVE AUXILIAR NO
MONITORAMENTO DE
FLORESTAS.

CNPJ 38516125000141

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

O ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Marcos Pontes, participou
no do dia 9 de outubro, da cerimônia
de posse do novo diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, Clezio
Marcos De Nardin, na sede do instituto,
em São José dos Campos. Nardin foi escolhido para substituir o diretor interino Darcton Damião, que havia sido nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro,
após a exoneração de Ricardo Galvão
em 2019. Nomeado em Diário Oficial no
dia 2 de outubro, o cientista disse que
tem recebido críticas, mas também elogios no novo cargo, e reforçou a importância do Inpe na conciliação e diálogo
com a sociedade, onde atua há 30 anos.
“Não existe praticamente um componente de qualidade na indústria nacional brasileira que não seja testado aqui.
Nós fazemos muito mais que o monitoramento da Amazônia”, disse o novo di-

Foto: Neila Rocha/ASCOM MCTI

Andressa Lorenzetti

retor se referindo aos dados que são fornecidos pelo instituto e utilizados como
base pelos órgãos ambientais para fiscalização e até mesmo pela justiça. Citou
ainda que as informações servem como
fonte oficial para o trabalho da imprensa, como a previsão do tempo, além da
agricultura de precisão com o desenvolvimento de novos satélites. Com a nomeação, Clezio Marcos De Nardin deixa
a coordenação de Ciências Espaciais e
Atmosférica do Inpe. Já Darcton Policar-

po Damião passa a ser assessor especial
do ministro Marcos Pontes.
Para chegar ao cargo, Nardin teve que
passar por quatro etapas. Além de se inscrever, ele teve que apresentar um plano
de gestão, entrevista e ser selecionado
pelo ministro. Engenheiro eletricista
desde 1996, quando se formou na UFSM
(Universidade Federal de Santa Maria),
Nardin também é doutor em Geofísica
Espacial desde 2003, formado pelo Inpe,
onde orienta teses de doutorado, mestra-

do e projetos de iniciação científica. Pontes ressaltou que os questionamentos
sobre a nomeação de Clezio são naturais.
Citou também as ações do Instituto para
as pesquisa científicas e aeroespaciais
no país. “O Inpe tem uma série de possibilidades, uma série de serviços que
presta para o Brasil, vai além do monitoramento de solo. Tem toda a parte de
sistemas espaciais, de formação de pessoas, tem a parte de clima espacial, tem
muita coisa”, pontuou o ministro.

A MUDANÇA COMEÇA COM SEU VOTO !

VAMOS JUNTOS !

+

Empregos e Empreendedores
Incentivos para o desenvolvimento
Transparência com envolvimento da
população
Ensino de qualidade para crianças e
jovens
Segurança e policiamento

/crishydesjc
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COM POSSIBILIDADE DE DOIS TURNOS,

CORRIDA ELEITORAL EM TAUBATÉ TEM 10 CANDIDATOS
Conheça os candidatos ao Palácio do Bom Conselho

Capitão Souza (PRTB)

Eduardo Cursino (PSDB)

Fabiano Vanone (Podemos)

José Saud (MDB)

Lindomar de Melo (PTC)

Loreny (Cidadania)

Fernando Borges (PCdoB)

Ronaldo Rodrigues (Psol)

Francisco Oiring (PSC)

Salvador Khuriyeh (PT)

Da redação

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

Na maior eleição da história do
município, o Palácio do Bom Conselho, sede da prefeitura de Taubaté,
tem 10 postulantes ao posto. Nos últimos 35 anos, o número máximo de
postulantes ao cargo de prefeito se
deu em 1982, quando oito candidatos
disputaram as eleições à prefeitura.
Pelo PRTB, o candidato a prefeito é o
policial militar reformado Capitão Souza. A vice na chapa é a psicóloga Doutora Sandreli Lacerda (PRTB).
O candidato a prefeito pelo PSC é o enge-

nheiro eletricista Chico Oiring. Já a vice na
chapa é a empresária Santos (PTC).
O candidato do PSDB para suceder a
gestão de Ortiz Júnior é Eduardo Cursino, que atuou como secretário de Governo e de Planejamento neste governo. A vice na chapa será a médica Rosa
Celano (PSDB).
Pelo Podemos, o publicitário Fabiano
Vanone disputa a prefeitura com a empresária Lilian Mansur como vice.
O professor Fernando Borges é o candidato do PCdoB. A escritora Sonia Ribeiro

do mesmo partido é a vice.
Pelo MDB, o candidato a prefeito será
o empresário José Saud, que já disputou as eleições ao cargo em 2016. A vice
na chapa é Adriana Mussi (MDB), que
foi conselheira tutelar.
Pelo PTC, Lindomar de Melo disputa a
prefeitura com o professor universitário
Kleber Santos como vice.
Loreny, vereadora em seu primeiro
mandato é a candidata pelo Cidadania.
O candidato a vice-prefeito será o policial militar reformado Coronel Paulo

(SD). Além dos dois partidos, a coligação ainda terá o apoio do PSB.
PSOL traz o Professor Ronaldo e a assistente social Aneska Souza.
Pelo PT, o Salvador Khuriyeh, ex-prefeito da cidade de 1989 a 1992 e ex-deputado estadual, integra a disputa com a
artesã Cecília Gabriel (PT) como vice.
O primeiro turno acontece no dia 15
de novembro e caso nenhum candidato
consiga 50% mais um dos votos válidos,
o segundo turno com os dois mais votados ocorrerá no dia 29 novembro
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Da Redação

Samuel Strazzer
As prefeituras de São José dos Campos e
Taubaté liberaram o funcionamento de suas feiras
da Barganha. O local de comércio popular atrai
centenas de pessoas – e até milhares nos dias
mais movimentados – aos domingos.
Em São José, a prefeitura elaborou um esquema
de funcionamento específico para a feira da barganha
joseense, mais conhecida como Feira do Colonial. A
prefeitura fará um revezamento de barracas, que serão
divididas em três grupos. A cada domingo será autorizada a operação de um desses grupos. As barracas
de alimentação poderão funcionar todas as semanas.
A distribuição das bancas deverá respeitar o
espaçamento correspondente a duas barracas. Os
proprietários deverão disponibilizar álcool em gel
e fazer a higienização constante dos produtos. As
bancas também não poderão permitir aglomeração. É obrigatório o uso de máscaras.
Proprietários de barracas que tiverem mais de
60 anos não estão autorizados a retomar as atividades, visto que os idosos fazem parte do grupo
de risco da Covid-19.
Já no caso de Taubaté, a prefeitura disponibilizou um protocolo para a retomada de eventos
“showrooms” e feiras de comércio geral, incluindo
feiras de veículos e imóveis. O documento define
regras de prevenção como higienização, uso de
máscaras e distanciamento.
O retorno das atividades da tradicional Feira da Barganha taubateana, realizada nas proximidades do Mercado Municipal, aconteceu no dia 11 de outubro.

Menos romeiros passaram pela Rodovia Presidente Dutra no dia 12 de outubro de 2020 em
comparação com o ano passado.
A CCR Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, havia divulgado um balanço
parcial referente ao número de romeiros entre
os dias 1 e 11 de outubro. Neste período, houve
o registro de 13.790 em 2020 contra 12.256 de
2019 – aumento de 11,1%.
Porém, o dia 12 de outubro do ano passado
contou com muito mais turistas fazendo a peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida. O
balanço total da CCR aponta que 28.125 romeiros
passaram pela Dutra de agosto até 12 de outubro
2019. Neste ano o número foi de 16.964 no mesmo período – queda de 39,6%.
A CCR NovaDutra informa que não recomenda

a caminhada às margens da rodovia devido ao
alto risco de atropelamento de peregrinos que
utilizam o acostamento da Via Dutra. A orientação é que os fiéis utilizem a Rota da Luz.

Prefeitura libera
música ao vivo em
bares e restaurantes
de São José

Taubaté retoma
atividades comerciais
aos domingos e feriados

Samuel Strazzer
Bares e restaurantes foram autorizados, na sexta-feira (9), a exibirem música ao vivo em São José
dos Campos. O anúncio foi feito pelo secretário de
Saúde, Danilo Stanzani, durante coletiva de imprensa.
A prefeitura escutou representantes dos músicos da
cidade e definiu algumas regras para as atividades.
Será permitido grupos de até três integrantes,
eles deverão manter o distanciamento de dois metros. Os vocalistas deverão se apresentar de máscaras ou poderão retirar o EPI (Equipamento de Proteção Individual) se haver uma proteção de acrílico em
volta do local da apresentação. Os instrumentistas
que não cantarem deverão permanecer de máscara.
A apresentação deve ser encerrada uma hora antes do fechamento do estabelecimento. Os músicos
não devem compartilhar instrumentos. Permanece
proibida a pratica de dança. A prefeitura recomenta
que o repertório seja mais intimista.

Da Redação
A Prefeitura de Taubaté autorizou, no dia 8 de
outubro, a retomada das atividades comerciais
aos domingos e feriados no município. O novo horário de funcionamento do comércio já começa a
valer neste final de semana.
Conforme o decreto publicado, os estabelecimentos comerciais inseridos nos decretos 14.793
e 14.811 poderão funcionar aos sábados, domingos e feriados, nos horários ali estabelecidos.
Dessa forma, as imobiliárias, as concessionárias
e lojas de veículos, os escritórios em geral, o comércio de rua, o camelódromo e shopping popular, as
academias, os salões de beleza e barbearias ficam
autorizados a funcionar em tais dias.
Os shoppings centers, restaurantes/padarias-cafeterias/lanchonetes/bares/choperias e afins
já estavam autorizados a funcionar aos domingos
e feriados em Taubaté.

RMVALE AVANÇA
PARA A FASE VERDE
DO PLANO SÃO PAULO
Samuel Strazzer
A RMVale progrediu para a fase verde do Plano
São Paulo na sexta-feira (9). Com a medida, os
comércios não têm mais limite de horas de funcionamento diário.
A progressão foi anunciada pelo Governo do
Estado durante coletiva de imprensa. As regiões
metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista,
Campinas, Sorocaba e Piracicaba também foram
colocadas na fase verde.
As demais regiões do estado permanecem na
fase amarela com exceção da região de Barretos,
que permanece na fase laranja.
Segundo o governador João Doria (PSDB), o
comércio em geral pode funcionar até às 22h. Já
bares, restaurantes e similares poderão funcionar
até ás 23h, mas não poderão atender novos clientes a partir das 22h. As atividades econômicas
poderão funcionar por até por 12 horas por dia.
“Evoluindo para a fase verde, a gente adequa o
nosso protocolo de bares, restaurantes, comércio e
shopping center. [...] A ocupação passa de 40% pra
60% para bares, restaurantes, shoppings, lojas e
cinemas também”, disse o secretário de Saúde da
cidade de São José dos Campos, Danilo Stanzani.
Mesmo na fase verde, continua proibido a realização de shows, espetáculos ou quaisquer
atividades que causem aglomeração, bem como
festas em chácaras, sítios e similares, exceto nos
bufês que foram autorizados a funcionar seguindo um protocolo específico.

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

MENOS ROMEIROS PASSARAM PELA
São José e
VIA DUTRA NO DIA 12 DE OUTUBRO
Taubaté liberam
funcionamento de EM 2020
feiras da Barganha
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Outubro é mês de vacinação
contra a poliomielite
Bruna Caroline
As campanhas de vacinação contra a poliomielite e de atualização da Carteira Nacional de Vacinação tiveram início no dia 5 de outubro em todo
o país. Elas devem seguir até o dia 30 de outubro
– o dia de mobilização nacional é 17 de outubro.
O público-alvo da campanha contra a poliomielite são as crianças menores de 5 anos. Já a atualização da Carteira Nacional de Vacinação é voltada
para crianças de 0 a 14 anos.
A Secretaria de Saúde de São José dos Campos
informou que as campanhas estão sendo realizadas nas 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
da cidade, de segunda a sexta, das 8h às 17h.
Medidas de prevenção à Covid-19 estão sendo
adotadas, como nas demais unidades de saúde.
A prefeitura reforça que não há aglomeração, pois
trata-se de uma campanha seletiva.

A Vigilância Epidemiológica de Taubaté reforça a
necessidade de comparecimento da população às
unidades de saúde para receber as doses e melhorar
os indicadores de cobertura vacinal do município. As
vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde de
Taubaté que dispõem de salas de vacinação.

Após testar professores e alunos
para Covid-19, Jacareí decide não
retomar aulas presenciais em 2020
Samuel Strazzer
A Prefeitura de Jacareí finalizou a testagem
para Covid-19 de professores e alunos e decidiu
não retomar as aulas presenciais em 2020.
Para decidir se haveria retorno das aulas presenciais nos quintos anos da rede municipal, a
prefeitura fez uma pesquisa com os familiares dos
estudantes e também fez testes rápidos de coronavírus com professores e alunos.
O resultado da consulta foi divulgado no dia 7
de outubro. A pesquisa apontou que 91% dos entrevistados não se sentem seguros com o retorno
as aulas. Apontou ainda que 52% dos estudantes

moram com pessoas acima de 60 anos, que fazem
parte do grupo de risco da Covid-19.
Fizeram o exame 82% da rede municipal de ensino, incluindo alunos, funcionários e professores.
Após a conclusão das analises sorológicas, a prefeitura descobriu que 1,8% dos testados tiveram
contato com o vírus.
Com base nesses resultados, a prefeitura de
Jacareí decidiu manter as aulas presenciais suspensas nas escolas de toda a rede municipal em
2020. As aulas continuarão acontecendo de maneira remota.

COM PANDEMIA DA COVID-19,
EXAMES DE MAMOGRAFIA
REGISTRAM QUEDA NA RMVALE
Caroline Corrêa
Durante o mês de outubro são realizadas diversas
campanhas de conscientização e prevenção sobre o
câncer de mama, que deve atingir cerca de 66.280
mulheres durante este ano. Contudo, em 2020, ano
em que enfrentamos a pandemia do Covid-19, houve
queda nos exames de mamografia.
Em São José dos Campos, a Secretaria de Saúde informou que houve redução de atendimentos
devido à pandemia. Do início do ano até julho,
foram realizados 13.786 exames de mamografia
de rastreamento. Em 2019, foram 26.147 exames.
A Secretaria esclarece que, para terem acesso ao
exame, as mulheres devem procurar o acolhimento
da UBS (Unidade Básica de Saúde) e o exame pode
ser solicitado sem necessidade de consulta com o

ginecologista. Em Jacareí, a Secretaria de Saúde informou que 4.563 mamografias foram realizadas
de janeiro a agosto deste ano. A pasta comentou
que houve uma baixa adesão das mulheres ao realizar o exame por conta da pandemia.
Nos dias 17 e 24 de outubro, em todas as UBS
de Jacareí, vão realizar um circuito para atender as
mulheres que não conseguem ir até as unidades
durante a semana. A Prefeitura de Jacareí organizou ações para ajudar na prevenção.
De acordo com a SBM (Sociedade Brasileira de
Mastologia), com a pandemia causada pelo coronavírus, entre abril e maio, hospitais e entidades
de saúde registraram queda de até 75% nos exames de mamografia.

Arroz e óleo de soja
POLICIAIS MILITARES
puxam maior alta do FAZEM ENTREGA DE
ano no preço da cesta BRINQUEDOS EM SÃO
básica na RMVale

JOSÉ DOS CAMPOS

Da Redação
O preço da cesta básica na RMVale registrou
a maior alta dos últimos 12 meses em setembro
deste ano segundo pesquisa do Nupes (Núcleo
de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté). No mês de setembro os
produtos responsáveis por puxar a alta foram o
arroz, o óleo de soja e o tomate.
Segundo a pesquisa, somente em setembro a
cesta básica registrou uma alta de 3,82%. O aumento acumulado dos últimos 12 meses é de 10,21%.
A cesta que custava R$ 1.734,87 passou a custar R$ 1.800,87 no mês nove. Os mesmos produtos que foram os vilões do bolso do consumidor
em agosto são em setembro.
O óleo de soja foi o produto com o maior aumento, chegando a casa dos 31,18%. O preço do
tomate seguiu o aumento que já vinha acontecendo em agosto e voltou a subir em setembro,
chegando a 22,14% de aumento.
Outro vilão de agosto que seguiu com os preços em alta foi o arroz, atingindo os 14,09% de
aumento. O motivo apontado pelo Nupes foi a
exportação do produto, já que, com o Real desvalorizado, o mercado externo fica mais atrativo
para o produtor.

Da Redação
Um grupo de policiais militares realizou a entrega
de mais de 300 brinquedos para as crianças do bairro República, na zona sul de São José dos Campos,
na manhã do dia 11 de outubro, véspera do Dia das
Crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida.
De acordo com a PM, a entrega dos brinquedos
foi feita seguindo todos os protocolos de higiene
e segurança. A ação solidária contou com o apoio
do Grupo Amigos em Ação, Rotary Clube, Vizinhança Solidária, ASSECRE e Conseg Sul.
Além da entrega dos brinquedos, a Corporação
atuou no reforço da segurança no Santuário Nacional no dia 12 de outubro. A PM realiza entrega
de pulseiras de identificação para evitar que as
crianças fiquem perdidas na local.
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Prefeitura de Cruzeiro libera
uso de piscinas nos clubes
Da Redação
A Prefeitura de Cruzeiro autorizou o uso de piscinas nos clubes recreativos da cidade. O decreto
flexibilizou as atividades aquáticas com regras de
distanciamento e higienização.
Os estabelecimentos devem disponibilizar, próximo à entrada das piscinas, um recipiente com álcool
70%, para que os clientes usem antes de tocar na
escada ou nas bordas das piscinas. Além de disponibilizar suportes individuais para que as pessoas
possam pendurar as toalhas de forma individual.
Os clubes devem exigir o uso de chinelos no
ambiente de prática aquático. No acesso e nos ar-

redores da piscina, assim como nos vestiários, o
uso de máscara deve ser obrigatório e a retirada
da proteção apenas quando entrar na água.
Ainda de acordo com o decreto, só será permitida a utilização dos sanitários e pias dentro dos
vestiários. Os chuveiros não estão liberados neste primeiro momento.
Os clubes devem higienizar, regularmente, as
escadas, balizas e bordas da piscina. Além de
orientar as pessoas a realizar o distanciamento
mínimo de dois metros e evitar aglomeração, antes, durante ou após a utilização da piscina.

ESTADO DE SÃO PAULO TEM CINCO
MORTES EM RODOVIAS FEDERAIS
AO LONGO DO FERIADO
Da Redação
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a
‘Operação Nossa Senhora Aparecida’, entre sexta-feira (9) e esta segunda-feira (12).
Em todo o Estado de São Paulo, foram registrados 66 acidentes, com 87 feridos e cinco óbitos
nas rodovias federais. Na região, a PRF fiscaliza a
Rodovia Presidente Dutra.
Ao longo do feriado, foram registrados dez acidentes, dez feridos e nenhuma morte na delegacia
de São José dos Campos. Na delegacia de Taubaté,

NOVO SHIBATA NO CENTRO DE
PINDAMONHANGABA GERARÁ
MAIS DE 200 EMPREGOS
Da Redação
Pindamonhangaba receberá a segunda unidade
do Shibata Supermercados, desta vez no Centro
da cidade, onde antigamente funcionava o Sindicato Rural. O espaço deve gerar 200 empregos
diretos, será inaugurado ao público no primeiro
trimestre de 2021 e contará com 3.270 m2 de
área de vendas e 25 checkouts (caixas).
O novo Shibata no Centro de Pinda terá estacionamento para 476 veículos - 150 vagas serão
cobertas - e oferecerá aos clientes uma grande
variedade de produtos nos diversos setores.
Além do supermercado, o local contará com mais
de 30 pontos de locações comerciais, entre eles,
prestações de serviços, alimentação e vendas, como
drogaria, petshop, capinha e acessórios para celulares, beleza feminina e masculina, perfumaria, ótica,
cafeteria, chocolateria, empadaria, açaiteria, entre
outros. Os interessados poderão enviar e-mail para
malls@shibata.com.br.

A unidade contará com três acessos ao público:
na frente pela rua Dr. Frederico Machado, lateral
pela rua Major José dos Santos Moreira e traseira
pela rua Heloísa Vilela Ribeiro.

a PRF registrou 14 acidentes, com 24 feridos e duas
mortes. E, na última delegacia da RMVale, que fica
em Cachoeira Paulista, foram registrados três acidentes com seis feridos e nenhuma morte.
De acordo com a PRF, foram fiscalizados 1.582
veículos e 1.985 pessoas, 17 delas foram autuadas
por estarem dirigindo alcoolizadas. 213 condutores foram multados por estarem dirigindo sem o
cinto de segurança. 134 motoristas foram penalizados por realizarem ultrapassagens proibidas.
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OUTUBRO ROSA 2020 ALERTA PARA

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
Meon Jornal ouviu um dos maiores mastologistas brasileiros sobre a importância
do diagnóstico precoce e das medidas para prevenção da doença
Da redação

Dr. Alexandre Bravin

Outubro evidencia uma campanha
contra a doença que assola milhares de
mulheres no Brasil e mundo: o câncer
de mama. De acordo com o mastologista
Alexandre Bravin, especialista no assunto, a prevenção e o diagnóstico precoce
são os principais aliados das mulheres
de todas as idades. “Com exames precoces, podemos fazer a detecção das lesões
menores e isso traz uma repercussão positiva muito importante. Com uma lesão
pequena, a paciente que precisar fazer
cirurgia terá um trauma menor. Dependendo do tamanho do e do tipo de tumor, a quimioterapia também pode ser
dispensada”, informa o médico.
Bravin explica que, para a população
em geral, a idade ideal para começar a

Vereadora

Julll ana

Fraga13222

Juntos pra fazer mais e melhor

É urgente a
necessidade de um
novo olhar. Um olhar
onde as pessoas
são prioridades nas
ações, nas políticas
e na vida.

- Juliana Fraga

BLOGJULIANAFRAGA.COM.BR
CNPJ CANDIDATO: 38.642.491/0001-47 - PARTIDO: JUNTOS PRA FAZER MAIS E MELHOR - PT
CNPJ 25.023.850/0001-36 / Valor pago pelo anúncio: R$ 500,

realizar exames de imagem é a partir dos
40 anos. Entretanto, pessoas com casos
de câncer na família, como mãe, pai ou
irmãos, devem iniciar a detecção, com
mamografias, 10 anos antes da idade da
pessoa que teve a doença na família.
De acordo com a Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo, a DRS (Departamento Regional de Saúde) de Taubaté, que é responsável pela RMVale, informou que entre o início de 2019 até
julho de 2020, foram realizadas 64,3
mil mamografias de rastreamento em
mulheres de 50 a 60 anos.
Este ano, o Ministério da Saúde aderiu à campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), que tem como
lema “Quanto antes melhor”. A pro-

posta visa a alertar as mulheres para
a adoção de melhores hábitos e um
estilo de vida mais saudável. O alerta
fica ainda mais relevante em um período em que as mamografias foram
reduzidas em virtude da pandemia.
Alexandre Bravin ressalta que a prática de atividades físicas, alimentação
saudável e check-up frequente auxiliam
na prevenção de qualquer doença, em
especial o câncer de mama. “As mulheres precisam voltar aos consultórios
médicos para fazer os exames”, reforça
o especialista. Para ele, “o tema deste
ano é importantíssimo. Quanto antes o
câncer for detectado, mais vida e mais
qualidade de vida podemos garantir às
mulheres”.

Confira alguns possíveis sinais e
sintomas do câncer de mama, de
acordo com o Ministério da Saúde:
•Alterações no tamanho ou forma da mama;
•Nódulo único e endurecido;
•Vermelhidão, inchaço, calor ou
dor na pele da mama, mesmo que
não haja presença de nódulo;
•Nódulo ou caroço na mama que esteja
sempre presente e não diminua de tamanho;
•Sensação de nódulo aumentado na axila;
•Secreção sanguinolenta ou
serosa pelos mamilos;
•Diferença de tamanho entre as duas mamas;
•Endurecimento da pele da mama,
semelhante a casca de laranja;
•Coceira frequente na mama ou no mamilo;
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25° FESTIVAL
DO CAMARÃO
DE ILHABELA
Prepare-se para saborear
pratos de raro sabor e
aprender receitas com
chefs renomados

Começou no dia 10 de outubro e vai até o dia 15
de novembro a 25° edição do tradicional Festival do
Camarão de Ilhabela. Completamente adaptada para
atendimento às normas sanitárias devido à pandemia causada pela Covid-19, em 2020, o turista não
contará com a estrutura do tradicional Boulevard do
Camarão, mas se surpreenderá com as diversas a
opções de pratos, nos restaurantes participantes. O
evento integra o calendário oficial da cidade e atrai
anualmente milhares de pessoas, que movimentam
a chamada baixa temporada da mais aconchegante
ilha do Litoral Norte paulista. O Festival do Camarão
de Ilhabela é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela.

festivaldocamaraodeilhabela
www.ilhabelatur.com.br/festival-do-camarao

Meon Jornal apresenta dez saborosas
variações gastronômicas oferecidas pelos
diversos restaurantes participantes do
25º Festival do Camarão de Ilhabela.
É de dar água na boca!
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SOL DO ALL MIRANTE

ALL MIRANTE

CAMARÃO ATELIER

CAMARÃO VERÃO

ATELIER DO TONHÃO

BARBA FRUTOS DO MAR

Av. Gov. Mário Covas Jr., 16.600
Borrifos • (12) 3894.1831
www.allmiranteilhabela.com.br
- Sul de Ilhabela -

Mezanino Galeria Vila da Vila
Rua da Padroeira - Vila • (12) 99112.7972
www.atelierdotonhao.com.br
- Centro Histórico -

TACO DE CAMARÃO

CAMARÃO TANGARÁ

BELLA BAR

Rua Dr. Carvalho 70
Vila • (12) 3896 5749
- Centro Histórico -

CAMARÃO À NAPOLITANA

PIZZARIA MOZZARELLO

Rua da Padroeira 40
Vila • (12) 3896 1471
facebook • pizzaria.mozzarello
- Centro Histórico -

SOPRO DEL MARE

ESPAÇO TANGARÁ

Praia do Jabaquara
(11) 99172-9929
www.tangarailhabela.com.br
- Norte de Ilhabela -

PASTELZINHO DE CAMARÃO

PASTEL DO ZÉ

Rua dos Carijós, 54
Barra Velha • (12) 3895 8557
- Região Central -

Av. Riachuelo, 5974
Praia Grande • (12) 3894 1527
www.barbafrutosdomar.com.br
- Sul de Ilhabela -

CAMARÃO TROPICAL

ILHA SUL

Av. Riachuelo 287
Portinho • (12) 3894 9426
- Sul de Ilhabela -

CAMARÃO AO CATUPIRY

JOÃOZINHO

Av. Riachuelo 5991
Praia Grande • (12) 3894 1705
facebook: joaozinhoilhabela
- Sul de Ilhabela -

CAMARÃO NA MORANGA

PIMENTA DE CHEIRO

Av. São João 84
Perequê • (12) 98128 7142
www.pimentadecheiroilhabela.com.br
- Região Central -

A RENOMADA CHEF RENATA VANZETTO VENCEU
O CONCURSO DE “CHEF AMADOR” DO FESTIVAL
DO CAMARÃO DE ILHABELA EM 2005.
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COM 44,2% DAS INTENÇÕES DE VOTO,
FELIPE AUGUSTO LIDERA CORRIDA ELEITORAL
PARA PREFEITURA EM SÃO SEBASTIÃO
Prefeito psdebista tenta reeleição. Em pesquisa encomendada
ELEIC ES
pelo Sistema Costa Norte de Comunicação, é seguido pelo
candidato Professor Gleivison (MDB) com 34,8%
Da redação

realizou as entrevistas entre os dias 26 e
27 de setembro. A pesquisa foi registrada
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com
o número SP-08728/2020. Foram 402 en-

trevistas na amostragem, com a margem
de erro 4,87% para mais ou para menos.
O nível de confiança é de 95%. Nas eleições de 2016, Felipe Augusto foi eleito

com 19.924 votos em uma disputa contra o ex-prefeito do munícipio Dr. Juan,
o ex-vereador Wagner Teixeira e os candidatos Marcos Fuly e PH.

INTENÇÃO DE VOTO
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
YES PESQUISAS/SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICAÇÃO

44,2%
34,8%

3,48%

1,99%

0,25%

0,25%

Felipe Augusto

Professor Gleivison

Amilton Pacheco

Ernane Primazzi

Engenheiro Claude

Sombra

(PSDB)

(MDB)

(PSB)

(PSC)

(Democracia Cristã)

(PTC)

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

Na primeira pesquisa eleitoral registrada após as convenções partidárias
e registros de candidatura, o prefeito
Felipe Augusto (PSDB), candidato à
reeleição, lidera a corrida à prefeitura
de São Sebastião com 44,2% das intenções de votos. Felipe Augusto é seguido pelo candidato Professor Gleivison
(MDB) que aparece com 34,8%. Amilton Pacheco, do PSB, aparece na terceira posição com 3,48%. O ex-prefeito
Ernane Primazzi (PSC) tem 1,99%. Os
candidatos Sombra (Patriota) e Engenheiro Claude Abreu (Democracia Cristã) estão empatados com 0,25%.
No índice de rejeição, Ernane Primazzi (PSC) apresenta o maior índice
com 69%, seguido de Sombra (Patriota) com 56%, Engenheiro Claude Abreu
(Democracia Cristã) com 54%, Felipe
Augusto (PSDB) com 34%, Professor
Gleivison (MDB) com 29% e Amilton
Pacheco (PSB) com 21%.
A pesquisa foi contratada pelo Sistema
Costa Norte de Comunicação, em parceria com o instituto ‘Yes Pesquisas’, que
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ARTE & VIDA
Da redação

Movimento em estímulo ao retorno
do público às salas de cinema chega
à RMVale com filmes imperdíveis na
Cinemark Brasil e Grupo Cine

Uma iniciativa inédita na história do
cinema no Brasil e no mundo, criada por
mais de 200 profissionais de diferentes
empresas entre estúdios, distribuidores,
exibidores e fornecedores do segmento
chega à RMVale com a reabertura da rede
Cinemark e do Grupo Cine. Trata-se do
Festival “De Volta para o Cinema”, que
traz grandes filmes da história da sétima
arte, sucessos de crítica e bilheteria, além
de produções recentes, a preços populares, reunidos no maior festival que o país
já viu em número de salas para celebrar
o retorno dos cinéfilos aos cinemas, fechados no final de março por conta da
pandemia da Covid-19. São 26 filmes divididos em 8 temas, celebrando a cultura
cinematográfica e propiciando vivências
incríveis. As programações serão atualizadas conforme as regiões receberem
autorização para reabrir. Em Pindamonhangaba, o Grupo Cine foi o primeiro
multiplex a voltar a operar, no dia 9 de
setembro. Logo na entrada do espaço,
há a aferição de temperatura de todos os
clientes e disponibilização de álcool em
gel em todas as áreas comuns. Todos os
produtos são rigorosamente higienizados
antes da comercialização nas bilheterias e
bombonieres. O intervalo entre as sessões
também aumentou para evitar aglomerações e garantir a higienização do local
após cada filme. No interior das salas, as
poltronas próximas são bloqueadas para
garantir o distanciamento seguro entre
os clientes. Todos os colaboradores da
rede também estão equipados com os
EPI’s necessários e capacitados para receber o público com toda a segurança.
A Cinemark Brasil reabriu seu multiplex
em Jacareí no dia 29 de setembro e anunciou medidas de segurança validadas
pelo Hospital Israelita Albert Einstein.
“Nós nos preparamos, durante todo esse
tempo, para reencontrar o nosso público
com toda a segurança necessária. Nossos
protocolos foram pensados e desenhados, em detalhes, buscando proteção dos
nossos clientes e colaboradores. Estamos
satisfeitos em poder receber a todos com
o nível qualidade da Cinemark”, afirmou
Marcelo Bertini, presidente da empresa.
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EM CARTAZ ALGUNS FILMES PROGRAMADOS PARA A RMVALE NO FESTIVAL #JUNTOSPELOCINEMA

O Exorcista
Versão do Diretor

De Volta
para o Futuro

O Iluminado

Até Que a Sorte
nos Separe

Os Caça-Fantasmas

Superman – O Filme

Turma da
Mônica – Laços

Divertidamente

Corra!

Pantera Negra

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

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

LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

CELEBRATION

Em um jantar ‘exclusivíssimo’ realizado no dia 05 de outubro, no
internacional Cassiano, referência da culinária portuguesa com cardápio
idealizado por Manoel Pires, o Manoelzinho, ex-Antiquarius - Rio, a
publisher Regina Laranjeira Baumann recebeu cerca de 30 convidados
para celebrar entre amigos o primeiro exemplar de sua mais nova
contribuição para o desenvolvimento da RMVale, o “Meon Jornal”.

O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, VEREADOR
ROBERTO DA PENHA
RAMOS, SAÚDA O NOVO
JORNAL DA RMVALE.

A irrequieta

diretora executiva do Grupo
Meon de Comunicação, Regina
Laranjeira Baumann, comemora
com seus filhos, Thomas e
Sabine, e o deputado federal
Milton Vieira, sua esposa
Rosângela, seu filho Milton
Vieira Filho e sua nora Maryna o
lançamento do Meon Jornal.

Pedro Alves, consultor
do Grupo Meon de
Comunicação posa ao lado
do perfomático editor Fabrício
Correia em ‘second look’ da
noite de camisa Zara e óculos
Ray-Ban Justin Clássico

O EDITOR CHEFE DO
MEON JORNAL, FABRÍCIO
CORREIA, DE JAQUETA
EXCLUSIVA ASSINADA POR
LUIZA GUILBER GUERRA DA
GRIFE MEIJOR E ÓCULOS
PRADA LINEA ROSSA,
RECEBE O PRESIDENTE
DO CODIVAP E PREFEITO
DE JACAREÍ, IZAÍAS
SANTANA.

As ensolaradas

O presidente da Agência
Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, prefeito de Paraibuna,
Victor de Cássio Miranda e sua
esposa Janaína em companhia do
prefeito de Caçapava, Fernando
Diniz Borges e sua amada Débora
Intrieri Borges

MENINAS ‘SUPERPODEROSAS’
DA DIRETORIA COMERCIAL DO
A EDITORA DO PORTAL MEON,
GRUPO MEON, CRISTIANE
ANDRESSA LORENZETTI
DOS SANTOS, ANA PIASSI
E O REPÓRTER SAMUEL
E LUIZA TRALLI
STRAZZER APONTAM PARA O
ARCO DA INOVAÇÃO.

Aadvogada
lindíssima
e empresária

Cris Hyde e seu muso Marcos.

Mário Toledo, diretor comercial
da RecordTV Litoral Paulista e
Vale do Paraíba
portalmeon
portalmeon
portalmeon
São José dos Campos, 02 de

PREVISÃO
PARA HOJE

MANHÃ

outubro de 2020 | Ano 01 | nº

MÁXIMA
TARDE

NOITE

38º C

(12) 98218-4888
www.meon.com.br

01

MÍNIMA

20º C

RECUPERADOS NA RMVALE
38.816

SALÁRIO MINIMO
PAULISTA

Litoral Norte

Ubatuba tem o maior número
de candidatos à Prefeitura
na RMVale: 14. 10 nomes
disputam o executivo em
Ilhabela, 9 em Caraguatatub
a
e 6 em São Sebastião.
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Tudo o que você
precisa saber
sobre as eleições
municipais de 2020

ELEIÇÕES

Um novo jornal para um novo tempo! Chegou às cidades da
RMVale, no dia 02 de outubro, o Meon Jornal. Colorido, dinâmico,
plural, o periódico traduz em seu conteúdo e diagramação
o jeito Meon de ser. Quem fez o projeto gráfico?
O incrível designer Adriano Augusto.

R$ 1.163,55

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DÁ INÍCIO À MAIOR ELEIÇÃO
DE SUA HISTÓRIA

11 CANDIDATOS DISPUTAM
O COMANDO DA MAIOR
PREFEITURA DA RMVALE.
CONCORRENTES A
VEREADOR CHEGAM A QUASE
600 NOMES.

UM LITORAL
DE CACHOEIRAS
SETE QUEDAS DE ÁGUAS
LÍMPIDAS EM NOSSA
COSTA LITORÂNEA

4

Terminado o prazo de
convenções e regiscomo candidatas a vice-prefeitas.
tros de candidatura, São
As eleiJosé dos Campos ções
no município poderão
terá mais de 600 candidatos
ter dois turnos,
disputando as sendo
a primeira data de votação
eleições municipais este
dia 15 de
ano. Distribuídos novembro.
O horário eleitoral gratuito
por 26 partidos, 11 candidatos
terá
disputam a início no
próximo dia 9 de outubro
prefeitura e 595 disputam
em ráas 21 vagas do dio e
televisão. Estão aptos
legislativo municipal.
a votar em São
Pela primeira vez José
dos Campos 540.501.
na história São José terá
Caso nenhum
mais de 30% de candidato
ao executivo consiga 50%
candidaturas femininas
mais
tanto para a pre- um
do total de votos válidos,
feitura quanto para a
haverá segunCâmara. 4 mulheres
do turno com os dois concorrentes
disputam o executivo
melhoe 182 o legislativo.
res colocados no pleito.
Outras 3 mulheres disputam
O segundo turno
as eleições tem data
marcada para 29 de novembro.

FUTEBOL
NA REGIÃO

SÃO JOSÉ E MANTHIQUEIRA
RECEBEM A TABELA DA
SEGUNDONA DO PAULISTA

3

AS DIFÍCEIS MANHÃS DE
SETEMBRO DE VANUSA
MAIOR VOZ DA MPB NASCIDA
NA RMVALE, CANTORA
PERMANECE NA UTI
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São José dos Campos, 16 de outubro de 2020

MEOW //

CRUZADINHA
HORIZONTAL
1. Termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de
informação na forma de blocos
9. Matem. Limite
10. Fita adesiva
11. O meio da... foto
12. A cidade fluminense onde nasceu o escritor Lúcio de Mendonça
13. (Abrev.) videoteipe
14. Aquilo que não tem legitimidade
15. Muito religioso
16. Sem aptidão
18. (Ingl.) Pessoa pouco sociável
19. Bloco de gelo de grandes proporções, fragmentado e com muitas gretas
20. Planta que serve de forragem
21. Antiga empresa do mercado fonográfico
22. O herói gaulês das histórias em quadrinhos
24. Que prepara ao fogo
26. Um sufixo de coletivo numeral
27. De raça indo-europeia
28. Onomatopeia de espirro
30. Um animal como Ligeirinho, dos desenhos animados
31. Cidade mineira da Zona da Mata
32. Um pouco de... dieta
33. Cidade iraquiana, a segunda do país
34. O símbolo do ósmio, elemento químico usado na fabricação de pontas
de canetas-tinteiro
35. (Código) Sistema de representação de letras, números e pontuação
através de impulsos sonoros
36. (Pop.) Perda total
37. O Lama líder tibetano
38. (Red.) Diz-se de cheque para ser descontado em data futura
39. O segmento dos trabalhadores industriais, especialmente
aqueles que exercem ocupação manual ou mecânica

Horóscopo
Áries

(21/03 - 20/04)

Segunda quinzena de possibilidades profissionais. Com o
retorno de Plutão ao curso direto, ocorrido no início do mês,
há energia liberada para recolocação profissional e para
os que estão empregados abrem-se novas possibilidades
dentro e fora da empresa. Tempo adequado para melhorar
as relações com os superiores diretos. Bom momento
também para investimentos. Na vida amorosa, com Vênus
em Virgem, os flertes diminuirão, mas você pode se surpreender com a qualidade do raro encontro.

Leão

(23/07 - 22/08)
Segunda quinzena de multiplicação financeira. Compra, venda,
ofertas de trabalho, encomendas e divulgação de seus serviços. Aproveite a luz que se acende e permanecerá fluorescente até a segunda quinzena de novembro. Não se envolva em
conflitos familiares nesta quinzena. No amor, carência afetiva,
justifica-se pela mudança climática e de energia. Olhe ao redor
do ambiente de trabalho, pode suspirar com o que encontrar.
Saúde, tranquila, evite pratos gordurosos na refeição noturna.

Sagitário

(22/11 - 21/12)

Mercúrio vai infernizar sua segunda quinzena. Adoraria dar
boas notícias, mas sou astrólogo e preciso preparar você
para o que virá. Não fuja, será um pouco difícil, mas precisa
enfrentar. Na vida profissional, Vênus irá ajudar a se recolocar
no mercado de trabalho. Nas finanças, terá mais condições por
conta da interação de Saturno e outros planetas na sua Casa
da Fortuna. No amor, ‘crush’ ‘crush’ ‘crush’. Para quem está no
cobertor de orelha, cuidado com aquela conversinha de celular,
poderá gerar confusão com seu par.

Touro
(21/04 - 20/05)
Como diz o hit do funk, ‘vida profissional, okay’, ‘finanças, tá
okay’, fruto do árduo trabalho empreendido durante a pandemia, mas assim como para os que são de Áries, novas vagas
estão abertas no mercado de trabalho e piscam para você. Há
possibilidades de receber um presentinho por meio de sorteios
ou aquelas rifas que insistem em oferecer, sempre que isso
ocorrer, mesmo se não for comprar, não repila. Continuando
na música, ‘família, okay’ e a ´saúde, tá okay’. No amor, com a
visita de Vênus, vai se sentir capa de revista. Se já engatou o
namoro, Mercúrio, unge para a seriedade da relação.

Virgem
(23/08- 22/09)
Com o Sol dominando sua Cada da Fortuna e com um soprinho de Vênus em sua direção, caminhos abertos. Multiplicação
financeira, nesta quinzena. Mas, não pode ficar olhando para
o céu e esperando, explore seus dons e habilidades e verá
a carteira rechear. Cuidado com Mercúrio, sua retração pode
dificultar prazos para entrega de trabalhos, por isso, não perca
o foco. Fuja de automedição, é para todos os signos, em
verdade para todas as pessoas, mas os astros pedem para
você em especial. No amor, Vênus usou “FaceApp” natural
em sua imagem. Júpiter e Netuno também estão ao seu lado,
isso significa; proteja-se nas relações sexuais.

Capricórnio
(22/12 - 20/01)

De tudo o que vi acenado pelos astros para essa quinzena,
queria ser Capricórnio. Trabalho, dinheiro, o Sol está no
controle e ‘se joga’ em sua direção. Tempo propício para tudo:
promoção, reconhecimento, aumento de salário, barba, bigode,
cirurgia plástica, até tentar o número do Reynaldo Gianecchini,
ué ele não é pan? Com influência boa da Lua, de Urano e de
Plutão até na Mega Sena eu jogo. Único problema: confusões
familiares. Não se envolva. Nem se o cachorro detonar aquele
tapete persa que foi herança da vovó.

VERTICAIS
1. Sucesso, em inglês
2. Instituto de Medicina
4. Carro produzido pela Willys até a década de 1970, um dos primeiros
utilitários off-road
5. Logo após
6. As vogais de Zepelim
7. 20 em romanos
8. De maneira a seguir de maneira rígida qualquer doutrina estabelecida
9. Atriz de “Leila Diniz”
12. Sem valor, sem importância
13. Estado dos EUA cuja capital é Richmond
14. (Pop.) Perversão da pituitária 15. Planta muito usada em conserva
17. Antigas festas romanas
18. (Bíbl.) O construtor da arca
20. Famoso compositor austríaco
23. Apenas
25. Típico fenômeno acústico
29. (Ingl.) Real, verdadeiro
31. Ter residência fixa
33. A peça que amortece os solavancos nos automóveis
35. O hábitat do krill e do polvo
36. Em defesa de
37. A letra que precede o E
38. (Quím.) O paládio
RESPOSTA CRUZADINHA MEON (02/10/2020):

Horizontal: 01-food, 05-isca, 9-erradicar, 11-liame, 12-ars, 13-indecente, 15-zoo, 16-ânion,
17-Acr30a, 19-tala, 20-vitelino, 26-uva, 28-Al, 29-inimigo, 30-ateliê, 32-CampeonatodaNBA,
35-enol, 36-rola, 37-arder, 38-irar, 40-varas, 42-int, 43-IM, 44-suco, 46-en, 47-page,
48-mantra, 50-oficinas, 52-adorar, 53-camisola, 54-Carola, 55-arenosas.
Vertical: 01-FelizAnoNovo, 02-Orinoco, 03-orador, 04-Dame, 05-II, 06-Scania,
07-cartolaebengala, 08-arsenal, 10-deca, 14-entalar, 18-auto, 20-vice, 21-inanimado,
22-Timor, 23-emplastro, 24-lie, 25-Igor, 27-Vedas, 30-atarefar, 31-indianos, 33-Ala, 39-rural,
41-anime, 43-Imac, 45-cara, 47-piso, 49-NOR, 50-oca, 51-cin.

Gêmeos
(21/05 - 20/06)

Estava se sentindo amarrado? Acabou. Com o alinhamento
de Plutão, as correntes perdem o peso e você está livre.
Aquele negócio, há tempo, emperrado? A gaveta abriu e
pode assinar. Oportunidade também na vida profissional,
a promoção que estava para sair no primeiro quadrimestre
virá. Quem regendo os assuntos relacionados ao dinheiro
este mês é o Sol. Acione seu radar e estude investimentos
para multiplicar seu patrimônio. Marte, com um pouco de
birra, incita confusões familiares. Cuidado. Seja parcimonioso e fuja de ‘tretas’ como aquela briguinha do sobrinho com
a cunhada. No amor, uma paixão ‘solar’.

Libra

(23/09 - 22/10)
Não existe azul que não possa ficar vermelho no banco se
você continuar gastando de forma desordenada. Dinheiro é
plataforma, mas pode tornar-se obstáculo se usado de forma
absorta. No amor, o Sol rege, e você ficará como a música da
Pabllo, um monte de ‘amor de que’. Não se iluda, não é para
casar, é para curtir. Vênus entra na sua causa no fim de outubro e as coisas se harmonizam. Marte apronta também nas
relações de amizade, tenha ciência, não deixe ser ‘possuído’.

Aquário
(21/01 - 19/02)

Chegou o tempo de tentar novamente se recolocar no mercado de trabalho. Havia uma dúvida aqui se seria na primeira ou
segunda quinzena, mas com a volta ao curso direto de Plutão,
pode ser o mês inteiro. Você terá mais foco, clareza e perseverança para apresentar-se ao mercado. Júpiter e Netuno vão
depositar na sua conta do ‘NuBank’, brincadeirinha, mas vão
empreender energia para que você não ficar ‘duro’. Seja mais
comedido nas palavras que escreve nas redes sociais. No
amor, Vênus e Mercúrio, se incumbirão das paqueras.

Câncer
(21/06 - 22/07)

Vai precisar ter mais paciência, ainda não será nesta
quinzena que conseguirá desatar aquele nó. Agora, a hora
chegará com a Lua Cheia, você terá energia maximizada
e na primeira semana de novembro, terá força e vigor para
resolver tudo o que precisa por em pauta para terminar o
ano. Parceria com familiares são positivas para geração de
renda neste momento. No amor, abra a janela, e receberá
um aceno. Se você já se ‘engraçou’ e está no relacionamento, não vai faltar estímulo para andar algumas casas no
tabuleiro. Na intimidade, solte aquela fantasia.

Escorpião
(23/10 - 21/11)

É o período conhecido como inferno astral, e ainda com
a retração de Marte e agora de Mercúrio, não há muita
expectativa de mudança, mas somos a energia que empreendemos. Por isso, nada de confusões, no período, recolha-se, e ouça mais MPB. Na vida financeira, momento de
reflexão. Não assuma compromissos financeiros. No amor,
caminho largo. Romance e suspiros, agora se vai evoluir
para o ‘rala e rola’ depende de você.

Peixes
(20/02 - 20/03)

Momento de reflexão e tomada de decisão na vida profissional. Não adianta mais adiar, você sabe o caminho a ser
tomado. Então? Dê o primeiro passo, agora. Marte está em
retração, e esbarra no Sol, mas existe convicção pessoal
no agir, não dará errado. Não gaste demasiadamente, evite
investimentos a longo prazo, e cuidado com empréstimos.
No amor, seu aplicativo de paquera deve estar apitando de
dois em dois minutos, Vênus está em sua 7ª Casa, aproveite, com moderação.
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TUDO OU NADA! TAUBATÉ VÔLEI PRECISA
DE “GOLDEN SET” PARA SER CAMPEÃO
Em desvantagem pela derrota do primeiro jogo em Campinas,
batalha pelo heptacampeonato ganha contornos dramáticos

Da redação / Jogando Juntos

O Taubaté Vôlei ficou em desvantagem
nas finais do Paulista. Na noite de terça-feira, 13 de outubro, visitando o Campinas,
perdeu por 3 a 2 no jogo de ida e agora, na
volta, terá que vencer para provocar em set
de desempate. A conquista do heptacampeonato será o desafio de hoje, às 21h30,
no ginásio do Abaeté.
No ginásio do Taquaral, no jogo anterior,

o time da casa começou animado, abrindo
3 a 0. Aos poucos, o Taubaté foi equilibrando e virou com um 8 a 7, ampliado para 9 a
7. O Campinas reagiu e voltou a ter vantagem com um 13 a 12, levado a 15 a 13.
Com mais acertos que erros, dos dois lados, o Taubaté empatou em um 15 a 15 e
ameaçou arrancar ao abrir três pontos de
vantagem, fazendo 19 a 16. Os locais foram

buscar uma igualdade de 21 a 21.
O Taubaté chegou primeiro ao 24
a 23, mas falhou e o Campinas virou
e fechou com 26 a 24, levando o time
taubateano a amargar o seu primeiro
set perdido no campeonato inteiro.
No segundo set, o Campinas chegou a
ter vantagem de dois pontos com 8 a 6.
O Taubaté reagiu e virou para 9 a 8. De
um 16 a 14, o time foi a um 20 a 18, logo
igualado. Depois, aos fazer 23 a 20, os
taubateanos caminharam até 25 a 22, empatando o jogo, por 1 a 1.
No caminho
O caminho encontrado pelo Taubaté foi
seguido no terceiro set. O equilíbrio acbou
quebrado com um 14 a 9, diferença inédita de cinco pontos. No embalo, estendida
para um 19 a 13, a desvantagem deixou o
Campinas sem meios para reagir. No final,
25 a 19 e 2 a 1 no placar do jogo.
O Campinas esboçou reação no início
do quarto set ao fazer 7 a 3. O técnico
Javier Weber pediu tempo e o Taubaté
reagiu, encostando em um 8 a 9. Mais
adiante, com o levantador Bruninho entrando ao voltar de Covid-19, o Taubaté
novamente encostou em um 14 a 15. Todavia, o time da casa deslanchou em um
20 a 16 e terminou fazendo 25 a 20.
Com o jogo empatado em sets, por 2 a 2,
a decisão da partida foi para o tie-break.
Depois de vantagens apertadas e alterna-

das, os taubateanos fizerem um importante 10 a 7. No entanto, os campineiros
foram buscar um 14 a 14, levado a 16 a 16.
Os taubateanos deixaram passar três vezes
o match point e os campineiros viraram e
acrescentaram outros empates até 21 a 21.
No final, os locais saltaram para 22 a 21 e
com Leandro Vissoto, ex-Taubaté, fecharam com 23 a 21.

Lucão joga de máscara a final do Paulista de vôlei

Campeonato e tabela
O Paulista Masculino de Vôlei 2020
teve a sua primeira fase disputada em
turno único, todos contra todos. Os
quatro melhores avançaram para as
semifinais em cruzamento olímpico:
1º colocado (Taubaté) x 4º (Guarulhos)
e 2º (Campinas) x 3º (Itapetininga). Os
playoffs (semifinais e finais) são disputados em sistema de dois jogos, com
disputa do “Golden set” em caso de
uma vitória para cada time.

