
VALORIZANDO O SABER 
TRADICIONAL MANUAL
E O ARTESANATO

2º FÓRUM DE SABERES
ARTESANAIS DE UBATUBA

ELEIÇÕES 2020

PESQUISAS OVALE/BANDVALE/PARANÁPESQUISAS 
E IBOPE/TV VANGUARDA MOSTRAM O PREFEITO 
FELICIO RAMUTH (PSDB), CANDIDATO À REELEIÇÃO, 
REGISTRANDO INTENÇÃO DE VOTOS SUPERIOR À SOMA 
DO RESULTADO DOS OUTROS 10 POSTULANTES AO PAÇO.

A maior cidade da RMVale, São José dos Campos, 
decidirá a eleição para prefeito em primeiro turno. 
É o que apontam as pesquisas eleitorais divulga-
das após o início do horário eleitoral gratuito na 
cidade. Com 11 postulantes ao cargo executivo, 
São José tem 540.501 eleitores eleitores aptos a 
exercerem o direito ao voto e é um dos dois mu-

nicípios da região com possibilidade de dois tur-
nos; o outro é Taubaté. Em ambas as pesquisas o 
prefeito Felicio Ramuth (PSDB), candidato à ree-
leição registra intenção de votos superior à soma 
do resultado dos outros 10 postulantes ao Paço 
Municipal. O primeiro turno das eleições ocorrerá 
no próximo dia 15 de novembro. 
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Caraguatatuba

Jacareí

Com 39% das intenções de 
voto, Aguilar Junior (MDB) 
lidera com folga corrida 
à prefeitura da cidade. 
Mateus da Silva (PSDB) 
aparece com 17%.

Terceiro maior colégio 
eleitoral da RMVale,  
Jacareí tem 11 candidatos 
disputando a prefeitura.
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PREVISÃO 
PARA HOJE RECUPERADOS NA RMVALE 46.001MÁXIMA
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DECIDIRÁ ELEIÇÃO PARA PREFEITO
EM PRIMEIRO TURNO, APONTAM INSTITUTOS DE PESQUISA.

TIMES DE FUTSAL DA 
REGIÃO ALCANÇAM 
CLASSIFICAÇÃO ANTES 
DA ÚLTIMA RODADA

FUTSAL NA
REGIÃO

OS PRIMEIROS 
85 ANOS DE UM 
HOMEM IMORTAL

MAURICIO DE
SOUZA



Após início da campanha dos candi-
datos à Prefeitura de São José dos Cam-
pos, liberada pela Justiça Eleitoral des-
de o dia 27 de setembro, e o início do 
horário eleitoral gratuito, ocorrido no 
dia 9 de outubro, institutos de pesquisa 
contratados por veículos de imprensa 
da RMVale apontam que a cidade de-
cidirá a maior eleição de sua história 
em primeiro turno. Divulgada pela TV 
BandVale e o jornal O Vale no último 
dia 16 de outubro, a pesquisa realizada 
pelo Instituto Paraná Pesquisas, regis-

Da redação

Neste importante e delicado momento da história con-
temporânea da democracia, onde as eleições dividem as 
atenções com a maior pandemia enfrentada pela huma-
nidade desde a gripe espanhola, um possível atentado a 
um candidato a prefeito da maior cidade da RMVale surge 
como um sinal amarelo. 

Em nenhum processo democrático, este em especial por 
sua tortuosa apresentação por conta do enfrentamento da 
Covid-19 que estamos atravessando, deve existir espaço 
para discursos repressivos, sejam de direita ou de esquer-
da. Devemos fortalecer a liberdade, dar voz ao contradi-
tório, garantir os direitos humanos e defender as bases 
legais para o pleno exercício do direito de escolha de nos-
sos representantes.

As sucessivas declarações dos apoiadores do Presiden-
te da República, especialmente dos seus filhos, ministros, 
parlamentares de sua base de governo e militantes em 
geral, hora e outra estimulam, mesmo que entre linhas 
menores, a possibilidade de uma ruptura da democracia. 

É ai que mora o perigo.  Precisamos manter os preceitos 
estabelecidos pelo sistema democrático onde podemos 
de forma efetiva e com cada vez mais interação fiscalizar 
governos e possíveis desmandos dos nossos represen-
tantes, inclusive seus posicionamentos ameaçadores seja 
em qualquer esfera do exercício de poder.

Onde quero chegar? O possível atentado relatado pelo 
candidato que se intitula de direita deve ser exemplarmen-
te esclarecido pelas autoridades, de forma a retirar qual-
quer suspeição que o mesmo elaborou uma ‘forma de se 
autopromover” durante o pleito eleitoral e, mais, é preciso 
resguardar o direito do candidato de democraticamente 
expor seu restrito vocabulário recheado de frases prontas 
e mantras em defesa de nosso Comandante em Chefe.

 As manifestações dos candidatos são garantidas pela 
constituição. Qualquer ameaça ao direito de expressão, 
principalmente neste período, foge da ordem legal. Não 
será com  repressão ou tiros que se calará a democracia.

Atentado à democracia
MULHERES NA POLÍTICA
OPINIÃO //EDITORIAL.

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um progresso no debate pú-
blico em torno da valorização e dos direitos das mulheres. A participação 
feminina na política é uma das questões que têm ganhado destaque. No 
entanto, embora o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha realiza-
do iniciativas para promover a ampliação da presença das mulheres nos 
espaços de poder, a média de candidaturas para as eleições municipais 
de 2020 ainda é baixa. De acordo com dados do TSE, até o final de se-
tembro, 67% das candidaturas eram do sexo masculino, sendo a maioria 
(15,73%) na faixa etária de 40 a 44 anos. Apenas 33% das candidaturas 
são de mulheres, a maioria delas (17,17%) também com idades entre 40 
e 44 anos. Ao todo, foram registrados (até setembro) 25.952 pedidos de 
registros de candidatura para concorrer aos cargos de prefeito, vice-pre-
feito e vereador. Mas afinal, qual é o impeditivo para uma representativi-
dade mais expressiva nos cargos políticos? O fator histórico e cultural são 
fatores que devemos considerar. A busca por participação política repre-
sentativa somente ganhou força com a conquista feminina pelo direito de 
votar, após a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988. Antes disso, 
em 1932, o voto feminino havia sido autorizado de maneira facultativa 
somente às mulheres viúvas e solteiras com renda própria, alfabetizadas 
e maiores de 21 anos, e às casadas mediante autorização do marido. Essa 
exclusão histórica das mulheres na política reverbera até hoje no nosso 
cenário de baixa representatividade feminina no governo. Há ainda as co-
tas de gênero, que foram criadas com o intuito de ampliar a participação 
das mulheres na política, na busca por paridade de direitos entre homem 
e mulher. A norma foi instituída na década de 1990 e, apesar de importan-
te avanço e garantia legal, mesmo após 20 anos os resultados continuam 
insatisfatórios. A sub-representação feminina na política gera consequên-
cias que se refletem, principalmente, na idealização, construção e exe-
cução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. 
Contudo, todos nós podemos apoiar a participação feminina na política. 
No seu município existem mulheres candidatas? Então busque conhecer 
mais sobre ela, seus projetos e ideias e dê seu voto com consciência. 
Na Câmara dos Deputados e junto à bancada feminina, continuamos na 
busca por ações que ampliem a participação das mulheres. Colocar as 
mulheres em condições de igualdade na tomada de decisões constitui não 
só uma exigência básica de justiça ou democracia, mas é uma condição 
necessária para que os interesses das mulheres sejam levados em conta 
na elaboração das políticas públicas.

Com apenas 33% de candidaturas femininas exclusão 
histórica das mulheres na política é confirmada

é deputada federal pelo 
Republicanos, São Paulo

MARIA ROSAS

Por mais mulheres na política!

é senadora pelo PSB, 
Distrito Federal
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CANDIDATO À
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, SENNA 
(PSL), DIZ A POLÍCIA QUE 
TEVE CARRO ALVEJADO A 
TIROS. NÃO ATINGIDO, O 
CANDIDATO “TÁ OKAY”.

O FATO
E A FOTO

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
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Não há dúvida de que a presença feminina na política brasileira é pequena 
diante de sua enorme presença na vida econômica e social do país, principal-
mente nos últimos anos. Maioria da população brasileira e do eleitorado nacio-
nal, as mulheres sequer alcançam 15% nos cargos eletivos do país. São exatos 
12,32% em 70 mil cargos eletivos, segundo o Mapa da Política de 2019, elabo-
rado pela Procuradoria da Mulher no Senado. Tenho imenso orgulho de parti-
cipar desse time de mulheres atuantes na defesa dos interesses dos brasilien-
ses e brasileiros em todos os parlamentos, seja no Distrital, seja no Federal. 
Somos três deputadas distritais, cinco deputadas federais e uma senadora. 
Mas precisamos mudar a realidade no Brasil. Afinal, hoje, as mulheres brasilei-
ras são responsáveis únicas por 40% dos lares, estão presentes em 44% do 
mercado formal de trabalho; mesmo com salários 20% menores, em média, 
em relação aos dos homens; e ocupam as mais diversas profissões, tanto 
no setor público quanto no privado. Não há mais uma profissão sequer que 
a mulher não possa desempenhar com competência e eficiência. Com tanta 
importância na economia e na sociedade, as mulheres brasileiras ocupam 
apenas 13% do total das cadeiras do Senado, 15% na Câmara dos Deputados 
e apenas a 140ª posição no ranking de representatividade feminina no parla-
mento, entre 193 países pesquisados, segundo o relatório da Organização das 
Nações Unidada (ONU) e da União Interparlamentar. Uma situação inaceitável 
e desonrosa para nós e, principalmente, para o Brasil. Quais as razões dessa 
injustificável discriminação em pleno século 21? Naturalmente, existem razões 
históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais que impuseram essa triste 
realidade à mulher brasileira, que agora começa a se mobilizar de maneira 
organizada para mudar essa injusta situação. A cultura machista que permeia 
a sociedade brasileira por séculos também atingiu e discriminou a participação 
feminina na política. Somente na década de 1930, conseguimos ter o direto 
ao voto. Somos uma das nações que mais demorou a reconhecer esse di-
reito. Em quase 1/4 das câmaras de vereadores, não há sequer uma mulher 
eleita. Nas próximas eleições municipais, os partidos têm o desafio de eleger 
ao menos uma vereadora em cada município brasileiro. Também é preciso fis-
calizarmos para evitar a repetição do que ocorreu nas eleições de 2018, com 
o lançamento de candidaturas laranjas de mulheres, que só serviram para 
completar a cota mínima e, em alguns casos, para desviar recursos públicos 
eleitorais. Ainda bem que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem sido vigilante 
no cumprimento da legislação e severo nas punições àqueles que a desres-
peitam em detrimento da participação feminina nos pleitos eleitorais. Chapas 
eleitas foram cassadas pelo TSE por não cumprirem a legislação eleitoral no 
pleito de 2018. No fim do ano passado, o tribunal aprovou uma nova resolu-
ção que determina que, além do mínimo de 30% dos recursos, as candidatas 
devem receber valor proporcional à quantidade de postulantes. Ou seja, se o 
número de candidatas representar mais do que os 30% dos candidatos, o 
percentual de recursos a ser dividido deve acompanhar a mesma proporção. 
Ao contrário do que muitos críticos afirmam, a garantia de 30% das cadeiras 
nos parlamentos do país para mulheres é um avanço histórico e fundamental 
para tornar a representação parlamentar mais de acordo com a realidade eco-
nômica, política e social do Brasil. Na América Latina, 15 países adotam algum 
tipo de cota de gênero e quase a metade dos países nos demais continen-
tes tem legislação semelhante, com variação quanto ao tipo e ao percentual 
da cota adotada; candidaturas em geral, candidaturas por meio de partidos 
políticos ou para reserva de vagas nos parlamentos. Portanto, não estamos 
inovando nem promoveremos o caos, como alguns imaginam. O que faremos 
é uma correção histórica nos rumos da política nacional. Lutemos por mais 
mulheres na política!
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APONTAM DECISÃO EM PRIMEIRO TURNO
À PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

trada no Tribunal Superior Eleitoral sob 
o nº SP 02999 2020, mostra o prefeito Fe-
licio Ramuth (PSDB), candidato à reelei-
ção, com 47% das intenções de voto. Na 
pesquisa ele é seguido pelos vereadores 
Wagner Balieiro (PT) com 7,8% e Renata 
Paiva (PSD) 7,6%. A Cel. Nikoluk (PL) 
aparece com 5,8% das intenções de 
voto. Segundo os dados apresentados 
pelo Instituto Paraná Pesquisas, Feli-
cio Ramuth (PSDB) registra intenção 
de votos superior à soma do resultado 
dos outros 10 postulantes ao Paço Mu-

nicipal. Como a margem de erro da pes-
quisa é de 3,5%, com 95% de nível de 
confiança, o resultado aponta eleição 
em primeiro turno no município. A pes-
quisa ouviu 720 eleitores entre os dias 
12 e 14 de outubro.  

IBOPE/TVVanguarda: Já a pesquisa 
Ibope para a prefeitura de São José dos 
Campos mostra Felício Ramuth (PSDB), 
candidato à reeleição, liderando a dis-
puta com 48%, seguido dos vereadores 
Wagner Balieiro (PT), com 8% e Renata 
Paiva (PSD) com 5%. O candidato Sen-

na (PSL) também aparece com 5%, se-
guido da Cel. Nikoluk (PL) com 4% e Dr. 
Cury 4%. A pesquisa foi registrada no 
TSE sob o número SP-09277/2020, con-
tratada pela TV Vanguarda. Foram ou-
vidos 602 eleitores entre os dias 17 e 19 
de outubro. Com margem de erro de 4% 
e nível de confiança de 95% a pesquisa 
IBOPE/TVVanguarda também registra o 
candidato do PSDB com intenção de vo-
tos superior à soma de todos os outros 
candidatos ao pleito.  A pesquisa foi di-
vulgada no dia 19 de outubro. 

PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTO

INTENÇÃO DE VOTO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS INTENÇÃO DE VOTO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

47% 48% 

7,8% 8%7,6% 5%5,8% 5%
Felicio Ramuth

(PSDB)
Felicio Ramuth

(PSDB)
Wagner Balieiro

(PT)
Wagner Balieiro

(PT)
Renata Paiva

(PSD)
Renata Paiva

(PSD)
Cel. Nikoluk

(PL)
Senna

(PSL)

INSTITUTO PARANÁ PESQUISAS IBOPE

• Cel. Eliane Nikoluk (PL): 4%
• Dr. Cury (PSB): 4%
• Marina do PSOL (PSOL): 2%
• Professor Agliberto (Novo): 2%
• João Bosco (PCdoB): 0%
• Raquel de Paula (PSTU): 0%

• Dr. Cury (PSB): 3,8%
• Marina Sassi (PSOL): 2,6%
• Professor Agliberto (Novo): 2,2%
• Anderson Senna (PSL): 1,8%
• João Bosco (PCdoB): 1,4%
• Luiz Carlos (PTC): 0,7%
• Raquel de Paula (PSTU): 0,7% O nome do candidato

Luiz Carlos (PTC) não foi
citado pelos entrevistados.

3 São José dos Campos, 30 de outubro de 2020MEON JORNAL2 MEON JORNAL
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Instituto Argonauta encontra lixo em 75% das
praias do Litoral Norte durante o mês de setembro

Os cinemas das cidades de São José dos Campos e 
Taubaté voltaram a funcionar nos dias 22 e 23 de outubro. 
Há regras específicas de funcionamento e o catálogo de 
filmes conta com estréias e clássicos.

A prefeitura de São José já havia autorizado a abertura 
dos cinemas no início do mês, contudo, os estabelecimen-
tos permaneceram fechados. Um dos principais motivos 
era que as bombonieres não tinham autorização para fun-
cionar – regra que foi alterada posteriormente. 

Desde o dia 22 de outubro, o Cinépolis do Shopping Jar-
dim Oriente e o Kinoplex do Shopping Vale Sul anunciaram 
a reabertura das salas. A programação de filmes está dis-
ponível no site dos cinemas. A compra de ingressos pode 
ser feita tanto pela internet quanto presencialmente. 

Em Taubaté, a reabertura dos cinemas foi anunciada 
no dia 23 de outubro junto com outras medidas de flexi-
bilização da quarentena como a liberação de brinquedos 
infantis, buffets e quadras de esportes. 

Os cinemas puderam retomar as atividades com 60% 
da capacidade e distanciamento de duas poltronas entre 

O Instituto Argonauta, em parceria com o Aquário 
de Ubatuba, divulgou o boletim do lixo das praias do 
Litoral Norte de setembro, documento que registra a 
situação das praias com relação à presença de lixo. 
De acordo com os dados informados, lixo foi encon-
trado em 75% das 132 praias monitoradas.

Na cidade de Ubatuba, 1070 monitorias foram realiza-

Foto: Divulgação/Instituto Argonauta

Foto: Divulgação/PMT
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Da Redação

CINEMAS VOLTAM A FUNCIONAR
EM SÃO JOSÉ E TAUBATÉ

as pessoas ou grupos/família. Nas filas da bilheteria, deve-
rá ser garantido o distanciamento físico de no mínimo 1,5 
m entre cada cliente. Os estabelecimentos devem disponi-
bilizar álcool em gel para funcionários e clientes.

Samuel Strazzer

Tamires Vichi
Da Redação

Cemitérios de
São José e Taubaté 
ficam fechados 
para visitação no 
final de semana e 
feriado de Finados

As prefeituras de São José dos Campos e Taubaté 
decidiram não abrir os cemitérios no dia 2 de novem-
bro, feriado de Finados, para evitar aglomerações 
que podem ser fator de disseminação da Covid-19.

A Secretaria de Saúde joseense afirmou que o 
funcionamento nos dias do feriado prolongado será 
exclusivo para a realização de sepultamentos. Nas 
demais datas, os cemitérios ficam abertos para visi-
tações, das 8h às 17h30.

Já em Taubaté, as visitas estão liberadas duran-
te os dias de semana, das 7h às 12h e das 14h às 
17h. A Vigilância Sanitária recomenda que as visitas 
aos cemitérios ocorram de forma isolada, evitando a 
presença de grupos de familiares e aglomerações no 
entorno dos túmulos.

A Secretaria de Saúde taubateana reforçou ainda 
que as pessoas devem usar máscaras durante todo 
o período, levar álcool em gel e evitar prolongar por 
muito tempo a permanência nos locais.

CIDADES //

Adilson dos Santos Índio, aposen-
tado, é o candidato do PSTU. O verea-
dor Arildo Batista postula a vaga pelo 
PTB, com o apoio de mais dois partidos 
(Avante e PP). O empresário Fernando 
Cappelli é o escolhido do PSL. O ex-ve-
reador Fernando da Ótica concorre pelo 
Republicanos. O atual prefeito, Izaias 
Santana, presidente da CODIVAP, dis-
puta a reeleição pelo PSDB, com o 
apoio de mais quatro partidos (Pode-
mos/DEM/PL/PSD). O ex-prefeito Marco 
Aurélio, ex-deputado estadual e ex-se-
cretário municipal de Habitação de São 
José dos Campos no governo Carlinhos 

TERCEIRO MAIOR COLÉGIO ELEITORAL DA RMVALE, 
JACAREÍ TEM 11 CANDIDATOS DISPUTANDO A PREFEITURA
A ELEIÇÃO NO MUNICÍPIO, QUE TEM 171.850 ELEITORES, SERÁ 
DISPUTADA EM TURNO ÚNICO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO

Adilson dos Santos (PSTU)

Fernando da Ótica (Republicanos)Fernando Capelli (PSL)

Professora Suzete (PSOL)Mauricio Haka (PRTB)

Arildo Batista (PTB)

Izaias Santana (PSDB)

Sérgio Coutinho (Patriota)

Claudio Leonetti (PMB)

Marco Aurélio (PT)

Will Mendes (PV)

Da redação

Almeida é o candidato pelo PT, em uma 
coligação formada por mais três legen-
das de esquerda (PcdoB/PDT/PSB). O 
ex-vereador Mauricio Haka concorre 
pelo PRTB. Prof. Claudio Leonetti  é o 
candidato pelo PMB. Pelo PSOL, a pos-
tulante Professora Suzete se apresenta 
como opção. O Patriota lançou o admi-
nistrador Sergio Coutinho Foguinho. 
Já o Partido Verde, em coligação com o 
MDB, vem com o empresário Will Men-
des. A eleição em Jacareí será disputada 
em turno único, no dia 15 de novembro. 
171.850 eleitores estão aptos a exerce-
rem o direito ao voto na cidade.

Esporte e recreação
para uma juventude
saudável

Candidato a Vereador
ISRAEL

- CNPJ 25.023.850/0001-36 - valor pago pelo anúncio: R$ 500,00
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A Galeria Recreio, centro comercial com diversas 
lojas e serviços que fica entre a passarela e a Basílica 
Velha de Aparecida, voltou a receber turistas no final 
de semana dos dias 17 e 18.

A reabertura da galeria foi definida após o avanço da 
RMVale para a fase verde do Plano São Paulo. A partir 
disso, a administração adotou uma série de medidas de 
prevenção para evitar o risco de contágio da Covid-19.

Os colaboradores e lojistas receberam orientações es-
pecíficas para garantir a retomada segura das atividades e 
a segurança dos visitantes. Confira as regras de prevenção:
• Reforço nos procedimentos de higienização e lim-
peza dos espaços comuns, como lojas, corredores, 
escadas e corrimãos;
• Uso obrigatório de máscara de proteção nas lojas 
e corredores e distanciamento obrigatório de 1,5m 
entre os visitante e funcionários, inclusive nas lojas 
e praça de alimentação;
• Distanciamento também será obrigatório nas escadas 
rolantes, com uma pessoa para cada três degraus;
• O uso dos elevadores será limitado a duas pessoas 
por vez, com prioridade aos portadores de necessi-
dades especiais;
• Instalação de totens e dispensers de álcool em gel em 
pontos de acesso e na praça de alimentação. Lojas tam-
bém disponibilizarão o produto para os clientes;
• Instalação de comunicação visual com orientações 
para visitantes e colaboradores, sobre distanciamento 
seguro e higienização das mãos;
• Adesivos irão indicar espaços que não devem ser ocu-
pados nas mesas da praça de alimentação.

GALERIA RECREIO DEFINE 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
E VOLTA A RECEBER 
TURISTAS EM APARECIDA

das e resíduos foram encontrados em 67,7% das vezes. 
Do total, 6,6% dos casos foram classificados como “inacei-
tável”, ou seja, continham lixo em uma grande extensão, 
além de acúmulos em determinadas áreas.

Em Caraguatatuba, 450 registros foram realizados 
e lixo foi encontrado em 53,3% das vezes. A situação 
“inaceitável” foi registrada em 37,6%, um número ex-
pressivo. Apenas 4,3% das monitorias não identifica-
ram nenhum tipo de resíduo.

São Sebastião e Ilhabela tiveram, respectivamen-
te, 54% (930 monitorias), e 56% (658 monitorias) de 
registro de lixo em suas praias.

Ainda segundo informações divulgadas pelo Ins-
tituo Argonauta, outubro já demonstra uma situação 
ainda mais grave do que a vista no mês de setrem-
bro. Praias de Ubatuba (Saco da Ribeira, Matarazzo e 
Iperoig) e Caraguatatuba (Porto Novo, Palmeiras e Pan 
Brasil), foram classificadas com a situação “caótico”, a 
pior classificação na escala de monitoramento, devido 
à grande quantidade de lixo acumulado.

4 MEON JORNAL 5 São José dos Campos, 30 de outubro de 2020
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A mudança começa com seu voto!CN
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O propósito é usar o tempo e conhecimento para fazer
a diferença positiva do bem para todos, assim honrar
a participação das mulheres na política.

Sou Advogada, pós graduada em direito tributário
e direito empresarial, MBA em gestão pública e
legislativa.Estou preparada para te representar.

CIDADES //CIDADES //

Algumas mulheres que venceram ou estão em tra-
tamento contra o câncer de mama ganharam um dia 
de beleza e um ensaio fotográfico em São José dos 
Campos no dia 21 de outubro. A ação foi realizada 
pela ONG Casa Rosa, responsável por estimular a au-
toestima de mulheres em tratamento com arrecada-
ção de cabelos para confecção e doação de perucas. 

A ONG promove também os cuidados, manutenção 
e higienização das perucas. Para este trabalho conta 
com a parceria da Raiz Latina, empresa de cosmética 
capilar que oferece os produtos para higienização e Da Redação

Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

Samuel Strazzer

Da Redação

coloração de cabelos. “A Casa Rosa teve o cuidado 
de saber como era o meu cabelo antes do tratamento 
por fotografia e fizeram uma peruca semelhante, no 
comprimento e na cor loira com as luzes. É um traba-
lho que resgata a nossa autoestima”, conta Luciana 
Cubi, que há nove meses iniciou o tratamento, con-
forme comunicado à imprensa.

A sessão de fotos foi realizada pelos alunos do 
projeto “Divando a Vida”, do colégio Univap, que re-
alizam esta parceria há cinco anos com a Casa Rosa 
e o GAPC.

Um homem foi detido por maus-tratos aos animais 
em Ubatuba. Ele quebrou a pata de uma cachorra.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, as equipes 
receberam uma denúncia anônima de que um homem 
teria ferido um animal, no bairro Casanga, no dia 19 de 
outubro. No local, os policiais foram recebidos pela mãe 
do indivíduo, que autorizou a entrada da equipe na casa.

O indivíduo teria dito aos policiais que viu a ca-
chorra pegando um pedaço de carne, não conseguiu 
conter a raiva e arremessou um pedaço de maneira 

em direção ao animal, que ficou com a pata quebrada. 
Uma veterinária esteve no local e examinou a cadela.

A mãe do indivíduo ainda teria contado a equipe po-
licial que sofre ameaças e agressões do filho, que seria 
usuário de drogas. Todos foram levados ao Distrito Po-
licial, onde foi realizado um boletim de ocorrências de 
maus-tratos, violência doméstica e ameaça.

O homem foi solto e foi multado em R$3 mil reais 
por abuso, maus tratos e ferir animais domésticos. O 
animal foi internado em uma clínica particular.

LITORAL NORTE ESTÁ MENOS VIOLENTO 
EM 2020, SEGUNDO DADOS DA SSP

HOMEM É DETIDO APÓS QUEBRAR 
PATA DE CACHORRO EM UBATUBA

61 ESTABELECIMENTOS DE SÃO JOSÉ TÊM O 
SELO DE TURISMO RESPONSÁVEL DO MTUR

Os dados de violência do Litoral Norte tiveram 
uma queda expressiva em boa parte dos crimes en-
tre janeiro e setembro de 2020 em comparação com 
o mesmo período do ano passado segundo dados da 
SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Mulheres que venceram ou 
lutam contra o câncer de mama 
ganham um dia de beleza e ensaio 
fotográfico em São José

SÃO JOSÉ LIBERA QUADRAS DE TÊNIS 
PÚBLICAS, PISTAS DE CAMINHADA E 
DE BICICLETAS EM PARQUES

A Prefeitura de São José dos Campos liberou, nesta sex-
ta-feira (23), o uso das quadras de tênis públicas, pistas de 
caminhada e de bicicletas de alguns parques.

A liberação foi divulgada em coletiva de imprensa 
com o secretário de Esportes, Paulo Sávio, e com o 
secretário de Saúde, Danilo Stanzani. O novo decreto 
liberou a pratica de caminhada e corrida em diversas 
áreas públicas e parques como o Alberto Simões, no 
bairro Altos de Santana na zona norte, e o Centro da 
Juventude, localizado na região sul.

Entre janeiro e setembro de 2019, 46 pessoas foram ví-
timas de homicídio. Neste ano foram registradas 37 mortes 
por assassinato – o que representa queda de 19,5%.

Neste mesmo período no ano passado, nas qua-
tro cidades do Litoral Norte, foram registrados dois 
casos de latrocínio (roubo seguido de morte). Neste 
ano foi registrado um crime desta natureza.

Em relação aos casos de estupro, houve queda de 26%. 
Entre janeiro e setembro de 2019, a polícia registrou 129 
estupros. Neste mesmo período de 2020 o número caiu 
para 93 – desses, 67 vítimas eram vulneráveis.

Já os casos de roubo e furto tiveram queda de 30% 
e 27% respectivamente. Entre janeiro e setembro do 
ano passado, houve o registro de 3524 casos de furto 
contra 2558 no mesmo período de 2020.

O documento também liberou a prática de tênis em 
quadras públicas localizadas nos poliesportivos do 
Campo dos Alemães, Jardim Cerejeiras, Vila Tesouro, 
Altos de Santana, São Judas Tadeu e no Parque Ribeirão 
Vermelho, com observância de protocolo específico.

O secretário de Esportes afirmou que os esportes 
radicais continuarão proibidos, mesmo sendo ativida-
des individuais. Paulo Sávio explica que, para autori-
zar a volta dessas modalidades com segurança, seria 
necessário que os monitores ficassem presentes nas 
pistas – o que poderia coloca-los em risco.

“A gente espera que não tenha uma segunda onda de 
contágio tanto em São José, quanto no Brasil. Para que isso 
aconteça, nós não podemos permitir que mude o isola-
mento. O doutor Danilo [secretário de Saúde] deixou claro: 
se a gente cai pra 30% de isolamento, isso poderia gerar 
uma segunda onda. A gente precisa ter a responsabilidade 
também dentro do esporte”, disse Paulo Sávio.

Além da liberação dos parques e quadras de tênis, o 
novo decreto também amplia o horário de funcionamento 
de bares e restaurantes de oito para 12 horas diárias com 
abertura até às 22h. Os bufês também foram autorizados 
a fazer mais de um evento no mesmo dia, desde que haja 
higienização dos espaços entre os encontros.

A empresa Novelis, metalúrgica que atua na lamina-
ção e reciclagem de alumínio, abriu inscrições para o 
Programa de Estágio 2021 nas unidades de São Paulo, 
Santo André e Pindamonhangaba. Os selecionados de-
vem ser convocados em março do ano que vem.

As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de novem-
bro. O processo seletivo inclui teste online, dinâmica 
de grupo ou entrevista online com a área de Recursos 
Humanos da empresa e entrevista online com o gestor. 

São mais de 50 vagas voltadas para estudantes de 
níveis Técnico e Superior em áreas diversas. A empresa 
informou que 50% das vagas serão destinadas a estu-
dantes que se autodeclarem pretos ou pardos. 

Para estudantes de Ensino Técnico, é necessária pre-
visão de formatura entre dezembro de 2021 e dezem-
bro de 2022, e as vagas são para: Mecânica, Administra-
ção, Elétrica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica e Segurança 
do Trabalho. As vagas de Ensino Técnico se destinam 
apenas à atuação na cidade de Pindamonhangaba.

Já para o Nível Superior, as oportunidades são para 

Metalúrgica de Pinda abre vagas
para o Programa de Estágio 2021

alunos com formação prevista entre dezembro de 2021 
e dezembro de 2023, nos seguintes cursos: Adminis-
tração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, En-
genharia Ambiental e Sanitária, Engenharia da Compu-
tação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elé-
trica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, En-
genharia Metalúrgica, Jornalismo, Logística, Psicologia, 
Relações Públicas, Tecnólogo em Processos Metalúrgi-
cos e Tecnólogo em Recursos Humanos.

A Polícia Federal anunciou, nesta terça-feira (27), que 
vai utilizar mais de 100 drones para fiscalizar as Eleições 
Municipais 2020 em diversas cidades do país. As Delega-
cias de São José dos Campos, São Sebastião e Cruzeiro 
fizeram treinamentos para operar os equipamentos.

Segundo a PF, os drones estão em municípios estraté-
gicos em todo o território nacional, irão sobrevoar as prin-
cipais zonas eleitorais – incluindo São José dos Campos. 
O objetivo é prevenir e fiscalizar crimes eleitorais como a 
“compra de votos”, “boca de urna” e transporte de elei-
tores. Os equipamentos contam com tecnologia de ponta, 
câmeras de alta resolução que podem identificar suspeitos 
e placas de veículos, entre outras aplicações.

Mesmo não sendo uma cidade de interesse turís-
tico, 61 estabelecimentos de São José dos Campos 
receberam o selo de Turismo Responsável do Minis-
tério do Turismo. Agora na fase verde, empresários 
do ramo alimentício, hospedagem e serviços buscam, 
dentro das medidas sanitárias, atrair clientes.

O gerente do hotel Golden Tulip – que também conta 
com a cozinha de alto padrão do Cassiano Restaurante 
–, Rodrigo Chediek, afirma que o estabelecimento se 
adequou para seguir os protocolos de prevenção ao Co-
vid-19 e adquiriram, além do selo do Turismo Responsá-
vel, uma certificação internacional da NSF International 
(organização que realiza certificação de alimentos e 

bebidas, produtos e sistemas de gestão).
Leonardo Santo Messina, proprietário da pizzaria 

Troina, afirma que o processo para aquisição do selo 
foi totalmente online. O estabelecimento enviou in-
formações por e-mail, com vídeos e fotos, ao MTur e 
conseguiu obter a certificação.

“Dentro das nossas limitações, estamos atendendo 
com 40% da capacidade, tem sido satisfatório o retor-
no. Os locais disponíveis têm sido ocupados, principal-
mente aos finais de semana. As pessoas respeitam as 
regras. Muita gente que vem já viu o vídeo [de orienta-
ção], a qualquer momento que a pessoa fica de pé já 
coloca a máscara”, conta Leonardo.

A diretora de Turismo da prefeitura de São José, Aline 
Arantes, afirma que o município apoia a ação do Ministério 
do Turismo e incentiva os empresários a buscarem o selo.

“Nós incentivamos e apoiamos a ação do Ministério do 
Turismo. Neste momento deve-se observar e aplicar os 
protocolos de segurança, para garantir um retorno seguro, 
retomando a economia local, gerando e garantindo os pos-
tos de trabalho”, diz Aline. 

Samuel Strazzer
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Polícia Federal vai usar 
drones para fiscalizar 
as Eleições 2020

Outra vantagem apontada pela PF, é que, com o 
uso de drones, os policiais não precisam estar fisica-
mente nos locais. Pelo equipamento ser discreto, de 
difícil percepção no solo, o flagrante dos crimes pode 
acontecer com maior facilidade.

As imagens dos drones são transmitidas para uma 
equipe da PF em tempo real, que irá analisá-las e adotar 
as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas, o que 
dá mais agilidade e precisão no trabalho dos policiais no 
momento de atender ocorrências no dia de eleição.
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Da redação

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH atinge cerca de 2 milhões de pessoas adultas 
no Brasil e afeta 6% de nossas crianças, segundo dados da OMS - Organização Mundial da Saúde

À BEIRA-MAR//

Desenvolver e promover o 
empreendedorismo valorizando o saber 
tradicional manual e o artesanato

Começou no dia 28 de outubro e vai até amanhã dia 31 o 2º Fórum de Saberes Artesanais 
de Ubatuba. Este ano o evento é realizado no formato online e tem o objetivo de coordenar e 
desenvolver atividades que visem a valorizar o artesão do Litoral Norte, elevando o seu nível 
cultural, profissional, social e econômico, bem como desenvolver e promover o artesanato e a 
empresa artesanal, no entendimento de que artesanato é empreendedorismo, e apontar que 
a utilização do saber tradicional manual está desencadeando o design contemporâneo. Entre 
as atrações desta edição estão  mesas redondas, vivências, exposições e oficinas. As mesas 
redondas, que acontecem todos os dias do evento, sempre às 19 horas, terão os temas: Patri-
mônio Cultural, Protagonismo Feminino, Turismo Cultural e Ecodesign. As oficinas gratuitas, 
em forma de encontros virtuais pela plataforma Zoom, terão variadas temáticas que incluem 
reciclagem, tingimento, cestaria e macramê. 

Meon Jornal apresenta a programação do evento e o artesanato
local de Ubatuba, um dos tesouros de nosso Litoral Norte

2º FÓRUM 
DE SABERES 
ARTESANAIS 
DE UBATUBA

SAÚDE //
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menos, seis meses em um grau que é 
inconsistente com o nível do desenvol-
vimento, e têm impacto negativo direta-
mente nas atividades sociais e acadêmi-
cas/profissionais.
• a. Frequentemente, remexe ou batuca as 
mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. 
• b. Frequentemente, levanta da cadeira 
em situações em que se espera que per-
maneça sentado • c. Frequentemente, 
corre ou sobe nas coisas em situações em 
que isso é inapropriado. (Em adolescen-
tes ou adultos, pode se limitar a sensa-
ções de inquietude) • d. Com frequência, 
é incapaz de brincar ou se envolver em 
atividades de lazer calmamente • e. Com 
frequência, “não para”, agindo como se 
estivesse “com o motor ligado”. A pessoa 
não consegue ou se sente desconfortável 
em ficar parado por muito tempo, como 
em restaurantes ou reuniões.

Muitas dúvidas e até informações incor-
retas cercam o TDAH. Ao longo das últimas 
décadas, ela foi incluída na classificação 
internacional das doenças da OMS e no 
manual de diagnóstico da associação psi-
quiátrica americana, ambos com critérios 
detalhados para considerar que alguém 
tenha o TDAH. Meon Jornal conversou 
sobre o assunto com a Dra. Danielle H. Ad-
moni, especialista pela ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria) e especialista em 
Infância e Adolescência na Unifesp. “Seu 
diagnóstico é feito por meio de uma avalia-
ção clínica bem minuciosa com um profis-
sional médico habilitado para que não haja 
dúvidas sobre o resultado. Se não houver 
dúvidas, o tratamento do TDAH pode en-
volver abordagens psicológica, psicopeda-
gógica e medicamentosa”, diz a psiquiatra.  
Na maioria dos casos, segundo Danielle, o 
tratamento do TDAH é feito com medica-

ções, os psicoestimulantes, estimulantes 
do sistema nervoso central. “São medica-
mentos que foram criados em laboratórios 
por volta da década de 40 a 50, ou seja, eles 
têm, pelo menos, 60 anos de uso, o que nos 
proporciona uma boa experiência sobre 
estas medicações, seja reações e efeitos co-
laterais como também benefícios. Isso sig-
nifica que o tratamento medicamentoso é 
bastante seguro e, em geral, tem resultados 
bastante satisfatórios”.

 Como diferenciar os sinais do TDAH 
de um quadro de impulsividade?

O TDAH se manifesta na infância, e o 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Trans-
tornos Mentais (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – DSM) lista 
dezoito sintomas que nos indicam o diag-
nóstico. Conheça alguns deles:
• a. Frequentemente, não presta atenção 

em detalhes ou comete erros por descui-
do em tarefas escolares, no trabalho ou 
durante outras atividades. • b. Frequen-
temente, tem dificuldade de manter a 
atenção em tarefas ou atividades lúdicas, 
como conversas ou leituras prolongadas. 
• c. Frequentemente, parece não escu-
tar quando alguém lhe dirige a palavra 
diretamente, parece estar com a cabeça 
longe, mesmo na ausência de qualquer 
distração óbvia. • d. Frequentemente, 
perde coisas necessárias para tarefas ou 
atividades, como materiais escolares, lá-
pis, livros, instrumentos, carteiras, cha-
ves, documentos, óculos ou celular. • e. 
Com frequência, é facilmente distraído 
por estímulos externos (para adolescen-
tes mais velhos e adultos, pode incluir 
pensamentos não relacionados).
Já a impulsividade apresenta seis (ou 
mais) sintomas que persistem por, pelo 

COMO SABER SE SEU FILHO É 
APENAS IMPULSIVO OU SOFRE DE TDAH

Dra.  Danielle Herszenhorn Admoni

8 MEON JORNAL 9 São José dos Campos, 30 de outubro de 2020
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COM 39% DAS INTENÇÕES DE VOTO,
AGUILAR JUNIOR LIDERA COM FOLGA CORRIDA 
ELEITORAL À PREFEITURA DE CARAGUATATUBA

À BEIRA-MAR//

Prefeito emedebista tenta a reeleição. Em pesquisa realizada pelo IBOPE, 
encomendada pela Rádio Areia Branca e Stella Maris Ferreira, é seguido 
pelo candidato Matheus da Silva (PSDB) com 17%

À BEIRA-MAR//
Cerâmica e Modelagem

Produção Artesanal Diversa

Instrumentos musicais

Linhas Reciclagem

ELEIC   ES

INTENÇÃO DE VOTO
PREFEITURA DE CARAGUATATUBA

39% 

17%
9%

2% 2% 2%
Aguilar Junior

(MDB)
Mateus da Silva

(PSDB)
Coronel Stanelis

(PRTB)
Alvaro Alencar

(Solidariedade)
Dennis Guerra

(Republicanos)
Prof. Anderson Gueiros

(PSOL)

 IBOPE INTELIGÊNCIA

Na primeira pesquisa eleitoral registra-
da após as convenções partidárias e regis-
tros de candidatura em Caraguatatuba, 
o IBOPE divulgou que o prefeito Aguilar 
Junior (MDB), candidato à reeleição, li-
dera com folga a corrida à prefeitura com 
39% das intenções de votos.  Com 17% das 
intenções de voto Mateus da Silva (PSDB) 
é o segundo colocado. Coronel Stanelis 
(PRTB) aparece com 9%, seguido de um 
empate triplo de candidatos com 2% das 
intenções de voto, Álvaro Alencar (Solida-
riedade), Dennis Guerra (Republicanos) e 
Professor Anderson Gueiros (PSOL). Da-
dinho Facchini (Rede Solidariedade) e 
José Mello (PT) tem 1% da preferência dos 
eleitores. Sand Pintor (DC) não pontuou. 
Brancos e nulos somam 13%. Responde-
ram não saber em quem votar outros 13% 
dos entrevistados.  Ao todo, a pesquisa 
ouviu 406 eleitores entre os dias 17 e 19 de 
outubro. O nível de confiança é de 95% e 
a margem de erro é de 5 pontos percentu-

ais para mais ou para menos. A pesquisa 
está registrada no TSE sob o número SP-
04632/2020 e foi contratada pela Radio 
Areia Branca Ltda e Stela Maris Ferreira. 

Da redação

Nas eleições de 2016, Aguilar Junior foi 
eleito com 25.138 votos em uma disputa 
contra Gilson Mendes, e os candidatos 
Dr. José Nelson, Álvaro Alencar, que dis-

puta novamente o pleito, Nivaldo Alves e 
Thifany Félix. Na oportunidade venceu as 
eleições com uma diferença de 37 votos de 
diferença com o segundo colocado. 

@forumsaberesartesanaiswww.saberesartesanais.com.br

Programação
Dia 30/10

Dia 31/10

OFICINA DE RECICLAGEM
• HORÁRIO - 16h (entrar com pelo
   menos 5 minutos de antecedência)
• FACILITADOR - Sabrina Pedrosa
• FORMATO - ONLINE PLATAFORMA  
   GOOGLE MEET
• TEMA - Cadernos criativos com costuras 
    artesanais básicas (brochura correntinha 
    e japonesa) e ferramentas de gambiarra

MESA REDONDA
Protagonismo Feminino
no Cenário Artesanal
• Com Edirlaine Reis, Raquel
   Noronha e Beatriz Freitas, mediação 
   Christina Prochaska
• Às 19h – Plataforma Zoom

OFICINA TINGIMENTO NATURAL
• HORÁRIO: 16h (entrar com pelo
   menos 5 minutos de antecedência)
• FACILITADOR: Clara Soler Jacq
• FORMATO ONLINE: PLATAFORMA 
WEBINAR
• TEMA: Confecção de tintas naturais

MESA REDONDA
O Artesanato e Identidade
no Turismo Cultural
• Com Santiago Bernardes, Jaqueline
   Dutra e Priscilla Siqueira, mediação
   de Christina Prochaska
• Às 19h – Plataforma Zoom

Artesã/Artista
ERICA MOURA - “Hara Om Cerâmicas”
Produto/Processo: Cerâmica artesanal artística, 
utilitária e decorativa em alta temperatura.
Material Utilizado: Argila, porcelana, 
engobes, corantes/pigmentos, vidrados, 
esmaltes, vidro e ouro.
Encomendas: (11) 994567524

Biojoias e Acessórios

Artesã/Artista
MARIA SALETE DA SILVA SANTOS
Produto/Processo: Biojoias com
fibras naturais de bananeira 
Material Utilizado: Fibra de Bananeira
Encomendas: (12) 99719-6265  

Artesanato da Caçandoca

Artesã/Artista
SAMARA SOUZA DA SILVA
Produto/Processo: crochê, bordado,
 colar,brinco, boneca amigurumi, macramê.
Material Utilizado: linha, tecido,
miçanga e sementes.
Encomendas: (12)  99664-4911

Artes Plásticas

Artesã/Artista
CRISTINA PROCHASKA
Produto/Processo: Fotografias
Material Utilizado: Câmera Fotográfica 
Encomendas: (12) 99755-5249

Artesã/Artista
PROJETO ABELHA CAIÇARA
Produto/Processo: Meliponicultura
Material Utilizado: Abelhas Nativas
Encomendas: (13) 974127879

Culinária Artesanal

Artesã/Artista
SALETE SANTOS
Produto/Processo: Me reconheço como 
“pancqueira” desde a infância. Tenho 
intimidade com as panc ou plantas 
espontâneas. Há cerca de 10 anos venho 
pesquisando e estudando as pancs, elaborando 
saladas  e receitas com as espécies que 
cultivo no meu quintal. Ofereço oficinas para 
reconhecimento e preparo das pancs.
Material Utilizado: Panc são plantas
que nascem ao nosso redor e nos proporciona
uma alimentação saudável e funcional, porém 
precisam ser reconhecidas por quem realmente 
esteja habilitado  para esse feito.
Encomendas: (12) 99704-1972

Artesã/Artista
FERNANDA JUSTO
Produto/Processo: Luteria com ênfase
na construção de instrumentos tradicionais 
caiçaras: a rabeca de cocho e o marchete;
dentre outros modelados e esculpidos com 
madeiras reaproveitadas, como xilofones e 
ukuleles. Acabamento refinado e com
aplicação de marchetaria.
Material Utilizado: Madeira (cedro,
caixeta, pinus e quaisquer outras que
possam ser reaproveitadas), osso, cordas
de aço, nylon e cerdas naturais.
Encomendas: (12)3845-3150 / (12)99765-7907 

Artesã/Artista
ANDRESA BASANI
Produto/Processo: Trabalhos artesanais
que carregam em si muitas histórias
reveladas através de cada peça. 
Material Utilizado: Arame, cola, fios
de expessuras diversificadas, garrafa PET,
jornal, linha, revista, tecido.
Encomendas: (12) 99764-8578

Artesã/Artista
JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
Produto/Processo: “Meus trabalhos são 
resultados de aproveitamento de materiais do 
meu entorno, sobretudo de papéis. Penso que, 
agindo  assim, faço uma mínima parte pela 
preservação ambiental e até estimulo mais 
alguém a atentar a outros detalhes visando 
a nossa vida e de todos os demais seres que 
dependem deste planeta”.
Material Utilizado: papel, madeira,
cerâmica, cola e tinta.
Encomendas: (12) 98145-8790 
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NOS 85 ANOS DE 
MAURICIO DE SOUSA, 
MEON JORNAL TRAZ
8 CURIOSIDADES SOBRE 
O MAIOR CARTUNISTA 
BRASILEIRO

ARTE & VIDA

Criador da “Turma da Mônica” e de vários 
outros personagens de história em quadri-
nhos, um dos maiores artistas brasileiros 
e incentivador de milhões de brasileiros 
a leitor comemorou 85 anos esta semana. 
Mauricio de Sousa é membro da Academia 
Paulista de Letras e o autor de quadrinhos 
mais famoso e premiado do Brasil. Encan-
tando gerações ao longo de sua trajetória 
de mais de 50 anos, já alcançou a marca de 
300 títulos publicados, com quase 400 per-
sonagens. Ao todo, já vendeu mais de 1 bi-

HISTÓRIA

1)

2) 5)

8)

6)

7)

3)

4)

MEOW // MEOW //

Um dos grandes artistas brasileiros comemora
oito décadas e meia cheio de planos para o futuro

Como tudo começou:
Em 1959, criou seu primeiro personagem 

– o cãozinho “Bidu”. A partir daí surgiu 
uma série de tiras em quadrinhos com os 
personagens “Bidu e Franjinha”, publi-
cadas semanalmente. Nos anos seguintes 
criou outros personagens como “Ceboli-
nha”, “Piteco”, “Chico Bento”, “Penadi-
nho”, “Horácio”, “Raposão” e “Astronauta”.  
Em 1970, lançou a revista da “Mônica”, com 
tiragem de 200 mil exemplares, quando se 
consolidou cartunista de sucesso no Brasil 
e no mundo. Tem em seu currículo prêmios 
como Troféu Yellow Kid, o Oscar dos Qua-
drinhos Mundiais (Itália, 1971), Prêmio de 
Literatura Infantil da ABL (Brasil, 1999), 
Medalha do Vaticano (Washington, DC, 
2004) e Prêmio Pulcinella, pelo conjunto da 
obra (Itália, 2011).

OS PRIMEIROS 
85 ANOS DE UM 

HOMEM IMORTAL

lhão de revistas, hoje presentes em cerca de 
50 países. Nascido em Santa Isabel, em 27 
de outubro de 1935, filho do poeta Antônio 
Mauricio de Souza e de Petronilha Araújo de 
Souza, passou parte de sua infância em Mogi 
das Cruzes e aos 19 anos mudou-se para São 
Paulo, onde iniciou sua carreira profissional 
escrevendo reportagens policiais. Tem enor-
me carinho pela RMVale e faz questão de 
permanecer por aqui sempre que a agenda 
permite. Em sua casa em Caçapava, reúne 
sua família e prepara novos projetos. 
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Da redação

Mauricio começou sua carreira na 
Folha, onde publicou sua primeira 
tirinha, em 1959, na ‘Ilustrada’.

O cartunista participou da criação 
da ‘Folhinha’, onde aperfeiçoou 
sua Turma da Mônica.

Mônica perdeu sapatos e fios de cabelo, pois Mauricio 
não tinha tempo de desenhar todos os detalhes.

Santa Isabel, cidade onde Mauricio 
nasceu, está em vias de se transformar 
na Capital Nacional das Histórias em 
Quadrinhos - o projeto está para ser 
votado pelo Senado Federal. Em breve 
o cartunista lançará um livro sobre a 
história da Rainha Santa, escrito com 
Fabrício Correia e Padre Marcelo Rossi.

Mauricio de Sousa foi o primeiro 
cartunista a se tornar imortal em uma 
academia literária na América Latina, foi 
eleito para Academia Paulista de Letras.

Bidu é um schnauzer, Lucinda foi inspirada 
em uma namorada antiga do cartunista e 
Magali não engorda porque faz exercícios.

Mauricio apadrinhou a campanha “Abrace o 
GACC” e criou o primeiro personagem infantil 
em tratamento oncológico com o escritor 
Fabrício Correia, a Amália, presente no livro 
“O Pequeno Grande Doador”.

Todos os filhos de Mauricio de 
Sousa têm um personagem.  O 
ilustrador tem dez filhos (um deles 
faleceu em 2019) – cada um com 
seu respectivo personagem.

Quero dar uma chance justa de um futuro melhor
para nossas crianças e adolescentes através do

próximo Plano Municipal de Educação.

Saiba mais em www.baulenovo.com.br

Esse material foi produzido sem utilização de recursos públicos.

Cristão, formado no ITA em 1983 e aposentado pela
Embraer em 2018, sempre estudei em escolas públicas.
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HORIZONTAIS
1. Período no qual um rio apresenta o menor 
volume de águas (plural). (8)
5. Lady ___. (4)
9. Carro (em inglês). (3)
10. Aqueles que defendem utopias. (9)
11. Pronome demonstrativo que designa algo 
próximo de quem fala. (4)
12. Entrar num país estranho para morar nele. (7)
14. Em que há oclusão. (6)
16. Pessoa que anda com a cabeça no ar. (6)
19. Tornar igual. (7)
21. Ajuda na sinalização de trânsito. (4)
24. Adolescentes (em inglês). (9)
25. Viagem aéria. (3)
26. Ordenar (em inglês). (4)
27. Amestrar, instruir, tornar hábil. (8)

MEOW // MEOW //

Vamos lá Vênus chegou a sétima casa então prepare-se para as parcerias 
comerciais a partir do primeiro dia do mês de novembro. Agora, fique de 
boinha, nada de brigas, desentendimentos ou desenterrar aquela ‘treta’ 
com a vizinha, chefe, sócio ou a ‘amada’ sogra. Mercúrio adora fazer arder, 
e leva você a perder a paciência, facinho, facinho. Não faça guerra, agora 
amor, com preservativo, faça a vontade! Ainda no quesito ‘dindin’ você 
que trabalha com alimentação, artigos domésticos, produtos e serviços 
femininos entre dia 30 e dia 4, pode pintar um plus legal. Qualquer coisa, 
aceito presentes . E na paixão? Vênus também desfila abertinha.  Por 
conta de um atrito entre Mercúrio e Saturno, trava no domingo, dia 1, mas 
já destrava durante a semana, tá bom querida?

Vênus vai invadir sua praia e melhorar sua comunicação com o mundo. 
Prepare, agora, é a hora, do show, das poderosas. A presença desse pla-
neta na sua Casa das Comunicações favorece as parcerias profissionais, 
as tomadas de decisões e as movimentações financeiras. Se estiver sem 
emprego, uma pessoa próxima, como irmã(o), prima(o) ou colega, poderá 
lhe dar um conselho ou uma orientação a respeito da sua carreira. No 
amor, você não vai acreditar, do nada, mas do nada mesmo, vai dar uma 
olhadinha e de repente, vai se envolver.  Eu sei que a máscara atrapalha 
um pouco, agora que vai rolar vai. Pode confiar! 

O destaque da semana é a presença de Vênus na sua 11ª Casa, a que 
trata dos projetos futuros. Isso sugere vantagens financeiras em sociedade 
ou negociação. O Sol que, nas próximas semanas, permanecerá na sua 
Casa dos Desafios. Momento de cuidado. Adoraria trazer boas notícias, 
mas preciso falar a verdade ao invés de apenas agradar. Porém, seu signo 
é dono de uma perspicácia absurda, que consegue farejar a desonestida-
de de longe! Por isso, ao administrar assuntos profissionais ou financeiros, 
ligue o botão da esperteza para captar qualquer ponto fora da curva. Um 
recado importante: no sábado (31), por conta de um entrevero entre o Sol 
e Urano, é possível que você se incomode com a rotina, principalmente no 
seu serviço.  Para distrair, prepare algo no fim de semana entre 30 e 1 de 
novembro. Indicado, encontro com velhos amigos.

Olha a promoção chegando!. Se estava esperando, Vênus trouxe por 
merecimento, o planeta do amor e dinheiro, gosto dos dois, com a mesma 
intensidade, mas faço mais o primeiro, rs, veio te visitar e vai mexer nas 
suas finanças e relações profissionais. Por isso sempre digo, esteja 
preparado para as oportunidades. E seja gentil, sempre.  Os profissionais 
da moda, cosméticos, enfermagem, produtos de higiene, estética, e 
até as meninas e meninos do amor receberão proteção extra, inclusive 
em relação a ganhos financeiros. Mercúrio tenta jogar contra, mas está 
repreendido. Sol visitando a Casa dos Relacionamentos, o que aquecerá 
aquele romance morno. No dia 31 fique atento para não desandar a 
paquera. Procure um salão para fazer um “Nossssaaaa” no gato. Quer 
uma dica? O Espaço Beleza, do Carlinhos Carrasco.

Semana de maximizar os rendimentos. Vênus, de novo, sempre ela. No 
artesanato beleza, moda, produtos femininos ou artigos para o lar, vendas 
na internet, se esforce ai que vai dar certo. A habilidade para lidar com 
dinheiro também vai contemplar quem desenvolve atividade profissional ao 
lado da pessoa amada. Mercúrio, chato para danar, tentará atrapalhar, liga o 
som alto tocando “Rajadão” da Pabllo Vittar e manda ele para longe.  Outro 
destaque da semana é a influência do Sol no seu poder de comunicação. 
O astro-rei ativa sua curiosidade e sua capacidade de convencimento no tra-
balho e na vida pessoal.  No amor, aquele contatinho vai dar o ar da graça 
de novo. Você sabe de quem estou falando, não se faça de desentendida.

Vai bombar a semana no seu emprego e pode esperar algum dinheirinho 
extra. Isso acontecerá porque você está empreendendo energias nesse 
sentido. Vênus está en sua Casa da Carreira. Só vai ser preciso acertar 
seu foco em direção aos seus objetivos profissionais, já que Mercúrio, 
sempre tentando zuar sua brisa, toca Maiara e Maraisa que ele detesta.  
Sol na sua Casa dos Projetos. Isso representa mais pique para planejar 
seus próximos meses e também realça a importância dos amigos na sua 
vida. Coração? Se estiver só, poderá se encantar por um colega de traba-
lho ou com profissão igual à sua. Assuntos ligados aos ideais profissionais 
também estarão nas conversas de quem já tem compromisso. Quer 
anotar na agenda um bom dia para namorar? Sábado (31), quando a Lua 
Cheia estará estimulando o romantismo. 

Vamos lá, se ligue no trabalho, mostre para que veio e que sabe fazer 
e as coisas vão andar. O Sol chegou. Semana decisiva também para 
a garantia de direitos trabalhistas: se você foi demitida(o) e precisa 
fazer acerto financeiro rápido, é bem provável que as coisas acelerem 
agora. Ao invés de inferno, você estará no paraíso astral, aproveite ao 
máximo, filhos, família, bofe, namorada, viagem, diversão, curta que 
dura pouco essa delícia. O planeta do amor também agita os relaciona-
mento, você irá se sentir mais sedutor, porém não abuse.  Por conta de 
Mercúrio de marcha-ré, talvez você não queira se envolver pra valer.

Tenho certeza que você é a melhor pessoa do mundo não é? Um doce. 
Daquelas que as pessoas ficam até com vergonha de tão paciente, então 
multiplica que vai melhorar a imagem.  Presente na sua Casa da Identida-
de, o planeta Vênus reforçará seu charme e sua capacidade de transformar 
qualquer ambiente num recanto de acolhimento e harmonia. Mercúrio? 
Claro que o idiota vai estar tentando atrapalhar, mas ele sabe que não pode 
com você. Sua força mental, meio abalada não é? A presença do Sol, que 
expande sua ambição, ao mesmo tempo em que fortalece sua garra para 
lucrar, trará mais força para você e ampliará sua persistência. E na paixão? 
Vênus acelera seu poder de sedução, garantindo ainda mais seu sucesso 
nos romances ou nas paqueras! Tenho certeza que aquela amiga invejosa 
no trabalho fica louca de saber que você pegou o Giane. Cuidado com ela.   

Queridxs, semana de motivação para diálogos diversos.  No trabalho, 
poderá fazer as mesmas tarefas, só que de forma diferente, mostre 
versatilidade. Invista em áreas diferentes.  Se estiver sem emprego, os 
próximos dias serão excelentes para estudar e se aprimorar na sua área: 
garanto que vai dar certo! Além de Vênus, quem incentiva a expressão 
dos seus talentos é o Sol que, nas próximas semanas, estará no ponto 
mais alto do Horóscopo, destacando seus dons e colocando gente 
influente no seu caminho. Tá bom ou quer mais? Já sei quer namorar um 
pouquinho? Aquarianas(os) solteiras(os) poderão conseguir um crush  
gostoso nas redes sociais, um presentaço de Vênus! Se você já tiver uma 
relação sólida, a dica é agitar a rotina conjugal. Que tal propor uma sessão 
de massagem ao seu amor? Ou acrescentar umas novidades “cremosas” 
ao cardápio sexual? Tá afim? Eu sempre.

Você também está no seu paraíso astral, o Sol encherá seu coração 
de bom sentimentos.  A energia solar também afeta seu jeito de 
se relacionar com as pessoas, inclusive no trabalho. Você vai se 
mostrar mais extrovertido, cuidado, veja mesmo se quer abrir a porta 
do armário. Já o convívio em casa recebe a vibração de Vênus. 
Os contatos com os familiares estarão bem carinhosos. Mercúrio, 
em movimento contrário, vai tentar enfernizar, mande ele visitar 
o “tá okay” ou “Trump”. que deverá aumentar sua preocupação 
com a segurança ou a saúde dos parentes queridos.   Se for para 
um encontro de amigos no fim de semana cuidado para não ficar 
remexendo no baú. Sol e Urano estão brigados e pode sobrar para 
você. No amor, está soltinho igual Gusttavo Lima.  

Semana de reflexão. Vênus visita sua Casa dos Desafios, recomen-
dando cuidado ao lidar com dinheiro, fechar negócio ou selar acordo. 
Além de fazer uma leitura atenta de todos os documentos que 
caírem em suas mãos, procure utilizar seu sexto sentido para evitar 
prejuízos. Em sua Casa da Identidade, feliz visita do Majestoso Sol, 
com isso realce para suas qualidades e sua intuição ficará afiada. 
No amor, a Lua Cheia vai iluminar sua Casa dos Relacionamentos, 
a partir do dia 31, favorecendo o entendimento  com seu relaciona-
mento atual e abrindo os caminhos para os flertes. 

Aquele negócio que você está adiando? A hora é agora. Now. Vênus 
estará dançando um funk na sua Casa das Transformações. Isso mesmo. 
PEDRO SAMPAIO. E aguçando seu instinto para lidar com grana. Porém, 
se precisar mexer com dinheiro dos outros, como pensão ou salário, é 
melhor aumentar a concentração, já que Mercúrio tenta arruinar tudo, o 
bobão.  Agora ele sabe que é marolinha perto de um tsunami como o Sol, 
que estará brilhando na sua Casa da Sabedoria. Será um bom momento 
para renovar esperanças, ampliar horizontes e cuidar com mais carinho 
da sua vida espiritual. E nos assuntos do coração? Quem estiver a fim de 
se envolver poderá se dar bem no sábado (31): a Lua Cheia vai lapidar o 
papo pisciano na hora de trocar uma ideia com o crush   

Horóscopo
Áries

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

Capricórnio

Gêmeos

Libra

Aquário

Câncer
(21/06 - 22/07)

Escorpião

Peixes

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

(23/09 - 22/10)

(23/10 - 21/11)

(21/01 - 19/02)

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

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

P
LUÍS PHYTTHON

CRUZADINHASECOS &
MOLHADOS

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (16/10/2010):
Horizontal: 01-hipertexto, 09-lim, 10-durex, 11-ot, 12-Piraí, 13-VT, 14-nefas, 15-pio, 16-inábil, 18-nerd, 19-serac, 20-sorgo, 21-emi, 22-asterix, 
24-cozedor, 26-ena, 27-arico, 28-atxim, 30-rato, 31-muriae, 32-die, 33-mosul, 34-os, 35-mosul, 37-dalai, 38-pre, 39-operariado.
Vertical: 01-hit, 02-im, 03-edificado, 04-rural, 05-tras, 06-eei, 07-xx, 08-ortodoxamente, 09-louisecardoso, 12-peba, 14-narizite, 15-perrexil, 
17-nemorais, 18-noe, 20-Straussii, 23-so, 25-eco, 29-true, 31-morar, 33-mola, 35-mar, 37-de, 39-o

contemporânea e 
chiquérrima, Claudia 
Mehggy Métne parou 
o trânsito durante 
sessão de fotos com 
o figurino Parresh sob 
as lentes e olhar de 
Spartacus Breches.

VERTICAIS
1. A fêmea do touro. (4)
2. Plural de “zero”. (5)
3. Enjoo causado pelo balanço de uma
embarcação (plural). (7)
4. Causar erosão em. (6)
6. Vaso que conduz sangue do coração
para outras partes do corpo. (7)
7. Produzir assoreamento em. (8)
8. Tipo de crustáceo. (4)
13. Donos de lojas de comércio. (8)
15. Coroar; premiar. (7)
17. Que tem viço (plural). (7)
18. Amigo (em inglês). (6)
20. Claridade da Lua sobre a Terra. (4)
22. Cair neve. (5)
23. Causa dor, sofrimento. (4)

O decano do colunismo social na RMVale, 
queridíssimo de 10 entre 10 leitores, José Luiz de 

Souza, apresenta em uma live a Edição Primavera de 
sua aguardada “JLS Magazine”. Fotos de João Athaide 

e design de João Raphael Mazella.

CURTINDO A FASE 
GATO-ATLETA-CICLISTA, 
O CONVICTO SOLTEIRO 
CACHOEIRENSE 
GABRIEL CHALITA, 
MANTÉM A ROTINA 
DIÁRIA DE 33KM. 
RODADO, MAS NÃO 
GASTO.

UMA DAS MAIS 
ILUMINADAS 
DESIGNERS DE 
JOIAS BRASILEIRAS, 
PRESENTE NA 
RMVALE, IKA COELHO, 
ESTÁ EXPANDINDO 
SEUS NEGÓCIOS 
ABRINDO ASSIM 
OPORTUNIDADE PARA 
REVENDEDORAS 
LEVAREM SEU BRILHO 
PARA MAIS E MAIS 
MULHERES. CONTEI!

Quem está agitando as redes sociais nesta 
quarentena é o pároco da Paróquia de 
Sant’ana. Diariamente, “Encontro com 
Padre Afonso Lobato” traz temas como fé, 
família, espiritualidade e perseverança. Em 
tempo, a partir de 2021, deve desfilar sua 
batina pela Assembleia Legislativa de São 
Paulo. Segundo suplente de deputado, tem 
tudo para assumir se as urnas confirmarem 
o que as pesquisas apontam em Campinas e 
Presidente Prudente. A benção, reverendo.

 “raiz” não larga o iPhone 
11 Pro Max nem para 

fazer a barba. O modelo 
William Moreira relax 

na Abrão Barbearia, no 
CenterVale Shopping, 

sob os cuidados do 
personal barber
Samuel Abrão.

O apresentador ‘colírio’ dos programas “Falando 
Nisso” e “Manhã na Band”, da Band Vale, Lucas 
Sanseverino prestigia a live da cantora Maysa 

Ohashi, que brilhou no palco do “The Voice Brasil”. 
Transmitida via Youtube, foi realizada no Palácio 

Sunset, em São José dos Campos

Com sorriso contagiante 
e a marca do êxito que a 
acompanha, Carmen Alvim 
apresenta a edição do Prêmio 
Estilo & Design 2020. Este 
ano recorde de inscrições, 184 
projetos. O evento aconteceu no 
novíssimo Colinas Green Tower.

Com participação da drag queen Naomi 
Robbins, o anjinho Leon Zurke lança seu 
novo clipe “Anjo Caído”. Novo talento do 
pop romântico teen LGBTQI+, o gatinho de 
Sanja tem presença e vai voar.

Uma das mulheres mais 
poderosas da região Norte 
do país está entre nós. Maria 
Eliza Aguiar faz ponte aérea 
constante entre Porto Velho 
e São José dos Campos, onde 
está residindo. Proprietária 
da Faculdade Santo Antônio 
em Caçapava, é suplente do 
Senado Federal por Rondônia.

Chaim Zaher é o novo nome da 
comunicação na RMVale. Depois de 
investir mais de R$ 40 milhões por 

meio do Grupo SEB na aquisição 
da Esfera Escola Internacional, 
o bilionário acaba de anunciar 

a compra das empresas de 
comunicação do Grupo SolPanamby, 

pertencente aos familiares do ex-
governador Orestes Quércia. Quer 

instalar uma retransmissora de 
televisão aberta na região ainda em 

2020. Quem viver, sintonizará!

Eclética,

Influencer
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campeonato tem 16 times em quatro grupos 
regionalizados de quatro. Depois de um 
quadrangular de turno e returno, o grupo 
promoverá o primeiro colocado às quartas 
de final e o segundo e terceiro colocados a 
um mata-mata intermediário. Pelo Grupo 
1, a quinta e penúltima rodada começou 
na sexta-feira, 16 de outubro. O Taubaté 
recebeu o Mogi das Cruzes e o jogo termi-
nou empatado, por 1 a 1. No sábado, o Yoka 
de Guaratinguetá foi a Limeira e venceu o 
Brutus, por 3 a 2. O Yoka, com nove pon-
tos, assumiu a liderança, mas ainda poderá 
perder a primeira colocação de classifica-
ção direta. O Taubaté, com oito pontos, já 
saiu do alcance do Brutus, quarto coloca-
do, com quatro. O Mogi das Cruzes, com 
sete pontos, ainda pode ser ultrapassado 
pelo time de Limeira. Ontem, após o fecha-
mento desta edição, pelo Grupo 1 o Yoka re-
cebeu o Taubaté no ginásio do Pedregulho.  

Feminino
O Estadual promovido pela Federação 

Paulista de Futsal começou na semana 
passada e o São José já conquistou vitórias 
em duas partidas disputadas. Na estreia, 
foi visitar o Magnus Sorocaba e fez 3 a 0. 
Depois, recebendo o Desportivo Sorocaba 
marcou 3 a 0. Amanhã, às 13h15 enfrenta o 
Supermercados BH/Minas.

São José disputa a Liga Nacional e o Yoka de Guaratinguetá e o Taubaté 
jogam a Liga Paulista. Feminino também se movimenta

ESPORTES //

 O futsal da região segue com um bom iní-
cio de temporada, de calendário atrasado e 
apertado pela paralisação da pandemia. 

Liga Nacional
O São José já avançou às oitavas de final 

da Liga Nacional e o Yoka de Guaratinguetá 
e o Taubaté já estão na segunda fase da Liga 
Paulista. Pelo Estadual Feminino, o São 
José largou com duas vitórias. No dia 17 de 
outubro, o São José foi a Sorocaba para dis-
putar o seu 11º e penúltimo jogo pela fase de 
grupos da Liga Nacional, o Brasileirão da 
modalidade. Contra os 100% de aproveita-
mento do líder Magnus, perdeu, por 5 a 2. 
Somando 14 pontos, o time joseense ficou 
esperando alguns resultados dos concor-
rentes para saber em que condições iria 
entrar em quadra na última rodada, ama-
nhã, sábado, dia 31, às 13h15 com a visita 
ao Minas. A possibilidade de classificação 
antecipada entre os cinco melhores do 
grupo acabou confirmada, porque a sexta 
colocada, a Intelli de Dracena, já fechou a 
sua série de 12 partidas e com 12 pontos.

Liga Paulista
Pelo Paulistão do futsal, os dois times 

da região já anteciparam classificação à 
segunda fase e agora, na última rodada, 
saberão em que condições irão avançar. O 

TIMES DE FUTSAL DA REGIÃO ALCANÇAM 
CLASSIFICAÇÃO ANTES DA ÚLTIMA RODADA

Da redação / Jogando Juntos
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