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SEGUNDO ROUND!
TAUBATÉ ESCOLHE NESTE
DOMINGO QUEM OCUPARÁ O
PALÁCIO DO BOM CONSELHO

HANDEBOL
TAUBATÉ CONQUISTA
O TRICAMPEONATO
NO PAULISTA

É
CAMPEÃO!

42º FESTIVAL
NACIONAL DE TEATRO
DE PINDAMONHANGABA
SE ENCERRA NESTE DOMINGO

FESTIVAL
DE TEATRO

Loreny (Cidadania) e Saud (MDB) disputam neste domingo a preferên-
cia dos eleitores taubateanos para a gestão do segundo maior orça-
mento da RMVale, cerca de R$ 1,136 bilhão. 229.200 eleitores poderão 
exercer o direito ao voto. De acordo com a Justiça Eleitoral, todas as 
providências necessárias foram tomadas para garantir o cumprimento 
das normas sanitárias visando a integridade e saúde dos eleitores fren-
te a pandemia da Covid-19.

PELA PRIMEIRA VEZ A CIDADE VIVENCIA UM
SEGUNDO TURNO PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS



A RMVale conclui neste domingo a maior eleição de sua 
história. Em nossas 39 cidades, quase dois milhões de 
eleitores estão aptos a exercerem o direito ao voto. Por 
conta da pandemia, nossa região registrou um percentual 
alto de abstenções cerca de 510.395 não compareceram 
às urnas. Todos temos responsabilidade nesse proces-
so para garantir que o resultado  saído das urnas seja, 
efetivamente, respeitado e exercido com a participação 
popular no acompanhamento dos atos do executivo e 
legislativo e que a ponte para dias melhores seja cons-
truída com o diálogo de eleitos e não eleitos, com base 
em suas nos planos de governo aprovados pelo voto e 
a análise das propostas não contempladas que também 
contribuem para o desenvolvimento das cidades. Em re-
lação à Covid-19, vírus que mudou a vida das pessoas e 
interrompeu milhares de outras vidas, é preciso que os 
novos governos abandonem as cores partidárias e ideo-
lógicas e se unam a ciência, defendendo as plataformas 
necessárias para o enfrentamento da pandemia e a garan-
tia da vida de seus cidadãos. A reeleição de grande parte 
dos prefeitos das maiores cidades do Vale do Paraíba é 
uma demonstração que a boa gestão reverbera além dos 
decrépitos gabinetes de poder e que um bom governo é 
o que está próximo de seu povo, independentemente, da 
resolução de todos os problemas que sabemos existir. O 
que a população declarou com o voto é que quer o go-
vernante acessível e disposto a acolher as demandas e 
ouvir, mesmo que a resolução não seja imediata. Taubaté, 
escolherá no domingo, pode ser prefeito ou prefeita, mas 
será servidor para todos. A candidatura termina no dia da 
eleição, assim como deve ser no que tange as diferenças 
pessoais para juntos melhorarem as cidades e a vida das 
pessoas. Para quem vai votar, distanciamento social nas 
seções e a disponibilização de álcool em gel antes e de-
pois do voto na urna eletrônica.

Eleições, pandemia
e a escolha do eleitor

VACINA CONTRA COVID-19
OPINIÃO //EDITORIAL.

Vacinação compulsória é crime!
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Às vésperas do Dia da 
Consciência Negra,  João Alberto 

Silveira Freitas, 40 anos, é 
espancado e morto  por dois 
seguranças em uma loja do 

Carrefour em Porto Alegre, RS. 
O Grupo Meon de Comunicação 

repudia toda e qualquer violência. 
Vidas negras importam!

O FATO
E A FOTO

O QUE PENSAM AS AUTORIDADES
A polarização deixou de fora o que
realmente importa: imunizar a população

De um lado, o governo federal parece seguir cegamente a orientação de 
seus seguidores das redes sociais, buscando uma vacina que “transmita se-
gurança pela sua origem” e preferindo escolher o caminho do negacionismo. 
De outro lado, o governo estadual paulista parece estar mais preocupado 
em usar o imunizante para se promover e já fala em obrigar a aplicação de 
uma vacina que ainda está em fase de testes, mas que, segundo o governo, 
“será a vacina do Brasil”. A polarização dessa discussão deixou de fora o que 
realmente importa: imunizar a população. A Coronavac, vacina desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, em parceria com o Instituto 
Butantan, tem sido tema de discussões acirradas no mundo político e nas 
redes sociais, mas esse debate totalmente fora de hora só está desgastando 
a imagem de quem trata o assunto de modo eleitoreiro e tira a credibilidade 
de uma vacina que ainda está na fase de teste clínico. Ambos os lados pre-
cisam de uma dose de lucidez para entender que essa discussão não nos 
levará a lugar nenhum. Não é momento de falar em obrigar a população a 
tomar a vacina, porque a vacina nem mesmo foi aprovada e, além disso, ao 
obrigarmos a aplicação da vacina, correremos o risco de provocarmos uma 
rejeição em grade escala. Também é absurdo boicotar a vacina por conta de 
um preconceito descabido com relação aos produtos vindos da China e o pior 
é pensar que esse preconceito foi importado dos EUA; por lá existe uma onda 
de ‘racismo xenofóbico’, fruto de uma disputa comercial entre as duas maiores 
economias do mundo. O Brasil não poderia nem mesmo se dar ao luxo de se 
envolver nessa disputa comercial, afinal a China é a maior parceira comercial 
do país e o principal destino das exportações brasileiras. O atrito gerado por 
ambos os lados obscureceu e empobreceu o debate sobre a vacina, que não é 
chinesa ou inglesa, são vacinas desenvolvidas por cientistas e pouco importa 
a origem delas se elas se mostrarem eficazes durante um complexo processo 
de validação. Felizmente, as vacinas em teste no Brasil seguem critérios cientí-
ficos e não políticos, pois estaríamos perdidos se dependêssemos apenas da 
decisão de nossos governantes. É preciso que saia de cena o ego de grupos 
ideológicos e políticos, para entrar em cena o conhecimento científico adquiri-
do pela humanidade nos últimos séculos. O excesso de debate ideológico so-
bre uma questão de saúde pública está confundindo a nossa população. Não 
podemos esquecer que somente uma imunidade coletiva garante o controle 
do novo coronavírus. Deixemos de lado as discussões inúteis e as implicân-
cias políticas pelo bem da nossa nação.

Ao contrário do que pretende implementar o Governador João Dória Jr. 
no estado de São Paulo em relação à vacina contra o novo coronavírus, 
nenhuma autoridade pública, de qualquer nível do Poder Executivo, seja 
em âmbito Federal, Estadual ou Municipal, deve deter o poder de obri-
gar os cidadãos a se submeterem a tratamentos médicos que coloquem 
em risco suas vidas e/ou não tenham eficácia comprovada. Isso porque 
o art. 15 do Código Civil estabelece que “ninguém pode ser constrangido 
a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica”. Nesse contexto deve prevalecer a livre escolha do cidadão em 
se submeter, ou não, a vacinas experimentais ou sem comprovação cabal 
de eficácia, tais como as que estão a ser disponibilizadas para o com-
bate à Covid-19, haja vista o direito à vida, à liberdade e à saúde serem 
expressamente assegurados na Constituição Federal. Pensar de maneira 
diversa representa retrocesso aos direitos fundamentais dos cidadãos, 
que podem se tornar autênticas “cobaias humanas” de laboratórios far-
macêuticos, por enfrentarem risco de vida. Como se sabe, dezenas de 
vacinas estão a ser desenvolvidas no mundo, com a finalidade de com-
bate ao novo coronavírus, desenvolvimento este tão célere que carece do 
rigor científico exigido para tal finalidade e, assim, apresentam as vacinas 
sérios riscos à vida e à saúde dos cidadãos. Frise-se, portanto, ainda não 
haver à disposição vacina efetivamente considerada segura e eficaz con-
tra a Covid-19, em razão do referido breve lapso temporal que dista o 
presente momento do início da doença causada pelo novo coronavírus. 
Nesse contexto em que não há uma vacina segura e comprovadamente 
eficaz contra a Covid-19, é elementar não ser portanto justo obrigar os 
cidadãos brasileiros a se submeterem às periclitantes vacinas disponíveis. 
Em que pese uma previsão do art. 3º da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, estabelecer que, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública do novo coronavírus, as autoridades possam adotar, no âmbito de 
suas competências, a determinação compulsória de vacinação e de trata-
mentos médicos específicos, o que entendemos tratar-se de uma falha do 
então Ministro da Saúde, Sr. Luiz Henrique Mandetta, cujo entendimento 
acerca dos bens tutelados por esta proposta, quais sejam, a vida, a saúde 
e a liberdade, divergem tanto do nosso quanto do entendimento hastea-
do pelo Presidente da República, razão pela qual visamos nesta oportu-
nidade revogar parcialmente o artigo em que há referida disposição. Por 
todo o exposto, visando o bem comum e considerando os riscos tanto 
das novas vacinas ora não suficientemente testadas, quanto dos trata-
mentos médicos experimentais contra o novo coronavírus, bem como 
considerando a necessidade de se protegerem os cidadãos brasileiros 
contra a vacinação compulsória que possa a vir a ser indevidamente im-
posta por autoridades do Poder Executivo, protocolamos o PL 4966/20, 
que torna crime o funcionário público do Poder Executivo federal, estadual 
ou municipal obrigar alguém a se submeter, com risco de vida, a trata-
mento médico, vacinação ou a intervenção cirúrgica, submetido a pena 
de reclusão de 1 a 5 anos. Pedimos apoio dos demais deputados para a 
aprovação de nosso PL, pois obrigar o cidadão a se vacinar representa 
retrocesso aos direitos fundamentais. 

MEON JORNAL2 MEON JORNAL



Loreny Mayara Caetano Roberto nasceu em 
Taubaté (SP), no dia 11 de julho de 1991, filha de 
Sergio Roberto e de Ivone Moreira Caetano Rober-
to. É graduada em Gestão de Políticas Públicas pela 
Universidade de São Paulo, com pós-graduação em 
Controle da Gestão Pública Municipal pela UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina). Foi eleita 
vereadora para a 17ª Legislatura (2017 a 2020), com 
1.260 votos, pelo PPS – partido que em 23 de março 
de 2019 mudou o nome para Cidadania. Em 4 de fe-
vereiro de 2019 sucedeu o vereador Bilili de Angelis 
(PSDB) no cargo de 2ª vice-presidente da Mesa. Tem 
como vice o Ten Coronel Paulo, que tem 57 anos, nas-
ceu em Teresina, no Piauí, e se mudou para Tauba-
té em 1982. Na cidade, ingressou na Polícia Militar 
onde construiu quase toda a vida profissional.

Os candidatos Saud (MDB) e Loreny (Ci-
dadania), disputam neste domingo a pre-
ferência dos taubateanos para conduzir os 
rumos da cidade nos próximos 4 anos.  Na 
eleição do dia 15 de novembro, dados do 
TSE, Saud teve 41.201 votos (28,81%), dian-
te de 36.333 de Loreny – o que representa 
25,4% dos votos. O candidato Eduardo 
(PSDB), que ficou em terceiro, teve 33.960 - 
23,74% dos votos. Após o resultado, os dois 
candidatos reiniciaram suas respectivas 
campanhas participando de entrevistas e 
debates para apresentarem suas propostas 
e buscarem  novos eleitores. Para Saud, a 
eleição representa um novo momento para 
a Capital Nacional da Literatura Infantil. 
“Nós temos uma preocupação, uma res-
ponsabilidade a mais. Nós vamos continu-
ar pregando pela família, organizando o 

José Antônio Saud, é taubateano e tem 57 anos. 
Empresário, é formado em Física e Engenharia 
Civil pela Universidade de Taubaté e em Peda-
gogia pela Universidade Guarulhos, além de ser 
pós-graduado em Gerência de Cidades. Saud já 
foi secretário municipal de Turismo e Cultura 
de Taubaté na primeira gestão de Ortiz Junior 
(PSDB) e também atuou à frente da Associação 
Comercial de Taubaté (ACIT) e da Federação dos 
Convention & Visitors Bureaux do Estado de SP. 
Nas eleições de 2016, ficou em terceiro lugar na 
disputa à prefeitura com t23.772 votos, 16,06% 
dos votos válidos. Tem como vice Adriana Mussi. 
Natural de Taubaté, tem 52 anos, é casada. Foi 
presidente do Conselho Tutelar da cidade, onde 
cumpre o terceiro mandato como conselheira.

LORENY (CIDADANIA) SAUD (MDB)

Da redação

TAUBATÉ DEFINE NESTE DOMINGO QUEM
OCUPARÁ O PALÁCIO DO BOM CONSELHO 
PELOS PRÓXIMOS 4 ANOS.
229.200 ELEITORES ESTÃO APTOS 
A ESCOLHER ENTRE SAUD, DO 
MDB, E LORENY, DO CIDADANIA

CONHEÇA OS CANDIDATOS

máximo possível aquilo que a família quer 
porque é isso que a gente vem discutindo 
e fazendo ao lado da população”, disse. Já 
a candidata do Cidadania, Loreny, argu-
menta que cresceu após o primeiro turno 
pois repactuou suas propostas com o elei-
torado que não a escolheu no dia 15. “Nós 
contamos com uma campanha criativa e 
inteligente, com participação da popula-
ção em todos os momentos, inclusive agora 
no segundo turno. Repactuei esse plane-
jamento para acolher propostas de toda a 
população”. O segundo turno entre Saud e 
Loreny deixou de fora o candidato indicado 
pelo atual prefeito Ortiz Júnior, que indicou 
Eduardo Cursino como sucessor.  O pri-
meiro turno em Taubaté contou com uma 
abstenção de 29,32% além de 4,87% votos 
brancos e 6,85% votos nulos.

3 São José dos Campos, 27 de novembro de 2020



Moradores arrecadam dinheiro 
para tratamento de menina de dois 
anos após criminosos roubarem a 
família em Jacareí

Samuel Strazzer
Moradores de Jacareí se mobilizam para arrecadar fun-

dos para o tratamento de uma menina de dois anos, após 
criminosos roubarem dinheiro da família em Jacareí.

A menina Maria Eduarda tem osteogênese imper-
feita, doença mais conhecida como Ossos de Vidro. “A 
parte clínica, graças a Deus, ela conseguiu receber o 
pamidronato [medicamento] gratuito. Agora estamos 
tentando a AACD para tratar a parte motora, porque 
ainda pagamos consulta. O que pesa mesmo é a ida 
e vinda. Cada vez que vamos é R$ 200, como vamos 
duas vezes para fisioterapia, são R$ 400 por sema-
na.”, conta Larissa Siqueira, mãe de Duda.

A família havia feito uma rifa para custear consultas 
de Maria Eduarda. Contudo, na última quarta-feira (20), 
a casa da família, que fica no bairro Parque Imperial, foi 
roubada. Anderson Natalino Gonçalves, o pai da menina, 
conta que estava trabalhando quando o crime aconteceu. 
Além de levarem pertences da família, os ladrões levaram 
os R$ 600 separado para pagar consultas de Duda.

Diversos moradores de Jacareí se mobilizaram para 
ajudar a família a recuperar o dinheiro perdido. Um de-
les é Augusto Mello que criou um grupo no WhatsApp 
afim de reunir pessoas dispostas a ajudar.
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Vinicius Assis

FINAL FELIZ: CASAL DE TAUBATÉ 
REENCONTRA CACHORRO E MULHER QUE 
ACHOU RECUSA CARRO COMO RECOMPENSA

A história de Benji, o cachorro que desapareceu em 
Taubaté, teve um final feliz. Depois de uma semana de-
saparecido, a família reencontrou o cão, que estava com 
uma mulher no mesmo bairro onde sumiu. Para tentar 
reencontrar Benji, a família ofereceu um carro como re-
compensa, mas a mulher não aceitou o prêmio.

A Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) rea-
briu, no dia 23 de novembro, as inscrições para seleção 
de professores substitutos por tempo determinado em 
São José dos Campos. O processo seletivo havia sido 
suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de de-
zembro pelo site Instituto de Educação e Desenvol-
vimento Social Nosso Rumo. O valor da inscrição é 
R$48,90. A prova de seleção está prevista para ocor-
rer no dia 10 de janeiro de 2021.

Estão abertas quatro vagas nas seguintes áreas 
de formação: Pedagogia, Educação Física, Biologia/
Ciências Biológicas e Educação Artística.

As vagas são para professor substituto, por tempo 
determinado e formação de cadastro. O contrato é 
válido por até seis meses, podendo ser prorrogado 

O caso de Benji começou no sábado, dia 7 de novem-
bro. “Eu deixei ele preso no quintal de casa pra ir ao su-
permercado aqui da rua de baixo, daí na hora que voltei 
senti falta dele”, afirma Emerson Abissu, tutor de Benji. 
A família mora no bairro Chácara Silvestre.

No dia 10 de novembro, Emerson resolveu postar o 
pedido de ajuda nas redes sociais. Na publicação, ele 
promete o carro da família como recompensa a quem 
encontrar o cãozinho. O veículo em questão está com 
a família há seis meses e se trata de um Passat, ano 
1984, avaliado em R$ 3.000.

No dia 14 de novembro, o caso teve um final feliz. “Eu 
sai pra espalhar mais cartazes pra procurar ele {Benji} pe-
los comércios e postes das redondezas, quando encontrei 
uma mulher que achou que tinha visto o Benji”, relembra 
Emerson. Segundo ele, a mulher disse que havia visto um 
cachorro parecido no quintal do inquilino e disse que ia 
buscar o cão para que ele fosse reconhecido.

Emerson viu o cachorro e era realmente o Benji. O 
cão estava bem de saúde e não apresentava nenhum 
ferimento. Ele ainda disse que não precisou repassar 
a recompensa para a mulher, que recusou. “Já que ela 
achou o Benji perguntei se ela queria o carro, eu até já 
tinha separado o documento”, afirma Emerson.

A mulher se recusou a aceitar a recompensa, pois não 
achou justo que os tutores de Benji pagassem pelo cão-
zinho, já que Benji é deles há quatro anos. “Ela disse pra 
eu ficar com o carro, mas depois fazer um churrasco pra 
comemorar”, brinca.

No dia 27 de novembro deste ano é realizada a 
Black Friday, uma das principais datas do calendário 
do varejo no mundo. Por conta da pandemia causada 
pelo coronavírus, a expectativa é que o aumento nas 
vendas deste ano aconteça no e-commerce.

Na RMVale e no Litoral Norte, as vendas online dos 
primeiros seis meses deste ano cresceram duas vezes 
mais em relação ao mesmo período de 2019. De acordo 
com um estudo realizado pelo Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de Taubaté e região), o e-commerce 
na região deve crescer 25% na Black Friday deste ano, 
se comparado com a mesma data de 2019.

O Sincovat informou que os produtos que devem 
estar na lista dos consumidores serão os eletrônicos, 
eletrodomésticos, roupas, calçados, acessórios pes-
soais e games. No entanto, como o evento está con-
solidado setorialmente, cada vez mais os descontos 
aparecem difundidos perante todos os segmentos 
comerciais e de serviços, inclusive em restaurantes, 
salões de beleza, hotéis, entre outros.

O Procon de São José dos Campos faz um alerta para a 
data, já que muitas pessoas aproveitam para aplicar frau-
des e golpes. “Preferencialmente não compre produtos 
ou contrate serviços anunciados nas redes sociais, aplica-
tivos de mensagens instantâneas e sites desconhecidos 
ou hospedados fora do Brasil”, reforça Jaqueline Bueno, 
diretora do Procon de São José dos Campos.

O órgão orienta que os consumidores pesquisem 
os preços e promoções antes de realizarem a compra 
em qualquer estabelecimento.

BLACK FRIDAY DEVE 
MOVIMENTAR 25% 
O COMÉRCIO ONLINE 
DA RMVALE

Da Redação

Da Redação

Samuel Strazzer

GCM encontra bebê sozinho 
em casa após atender 
ocorrência de tráfico de 
drogas em São José

Guardas Civis de São José dos Campos encontra-
ram um bebê, com idade entre um e dois anos, sozi-
nho em casa, após atenderem uma ocorrência de trá-
fico de drogas na tarde do dia 17 de novembro. Após 
prender dois criminosos na rua, um guarda escutou o 
choro da criança em uma casa.

Equipes do GTAM (Grupo Tático de Apoio com Mo-
tos) e do GAPE (Grupo de Ação e Pronto Emprego) da 
Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento pró-
ximo à UPA do bairro Parque Novo Horizonte, quando 
identificaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao se aproximarem, a dupla teria começado a fugir, 
mas foi alcançada próxima a um matagal no bairro Portal 
do Céu. Interrogados, os suspeitos teriam mostrado onde 
teriam escondido porções de drogas e dinheiro do tráfico.

Paralelo a esta ocorrência, um dos guardas civis escutou 
o choro intenso de uma criança vindo de uma casa próxi-
ma. A equipe da GCM foi até o local e teria encontrado o 
bebê sozinho no imóvel, que estaria com as portas abertas.

Segundo a GCM, o Conselho Tutelar foi acionado e os 
agentes esperaram a chegada de um responsável. Cerca 
de duas horas após o encontro do bebê, a mãe teria che-
gado na casa e informado aos guardas que havia deixado a 
criança com uma outra pessoa enquanto ia na cidade.

Todos foram levados à delegacia. A dupla envolvida 
na primeira ocorrência ficou presa acusada de tráfico de 
drogas. Em relação ao segundo atendimento, ainda de 
acordo com a GCM, a cuidadora ficou detida acusada de 
abandono de incapaz e a mãe foi liberada, mas também 
deve responder à justiça por esse motivo.

CIDADES //

“Eu vi o caso dela em uma reportagem da Nossa 
Mais [portal de notícias] no Facebook e quis sair do 
campo de apenas comentar e não ajudar em nada. [...] 
Em questão de valores, já arrecadamos em torno de 
R$1.000, mas acredito que esse valor seja maior, uma 
vez que algumas doações estão indo direto para a con-
ta da família”, conta Augusto.

Além desta ação, será feita uma noite de vendas de 
cachorro-quente em prol de Maria Eduarda. Pedro, joga-
dor profissional do time sub-20 do Fluminense, mandou 
duas camisetas que devem ser rifadas pela família.

FUNDHAS REABRE INSCRIÇÕES
PARA PROFESSORES SUBSTITUTOS

por até 18 meses. O valor da hora/aula é de R$12,90. 
Entre os benefícios há vale transporte, subsídio no 
Plano de Saúde e vale refeição ou alimentação.

4 MEON JORNAL



de ajudá-lo a ingressar nas melhores 
universidades do país. Matrículas abertas 
para o Ensino Médio COC 2021.

PREPARAR SEU
FILHO PARA O FUTURO 
VAI MUITO ALÉM

Acesse o link e saiba 
como como escolher 
uma escola.

O mundo mudou, e o COC 
também. O novo Ensino Médio

foi adaptado de acordo com 
os novos padrões do MEC 

para garantir que os alunos 
se preparem ainda mais 

com ferramentas e métodos 
inovadores e conquistem

seus sonhos.

No COC o futuro é agora.

www.cocsjc.com.br

CIDADES //
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Da Redação

POLÍCIA FEDERAL APURA
DESVIO DE VERBA NA EDUCAÇÃO 
EM LAVRINHAS

Samuel Strazzer

A Polícia Federal deflagrou, no dia 17 de novem-
bro, uma operação para investigar desvio de verbas 
pública destinada à educação de Lavrinhas. Ao todo, 
foram cumpridos cinco mandados de busca e apreen-
são em Lavrinhas, Cruzeiro e Mogi das Cruzes.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações co-
meçaram há cerca de um ano e apurou indícios de dire-
cionamento de licitações, superfaturamento nas aquisi-

O Ministério Público e a Polícia Civil investigam um 
suposto esquema de desvio de dinheiro público em Ca-
raguatatuba. Um ex-prefeito da cidade e mais oito pes-
soas estariam envolvidas. A investigação aponta paga-
mentos irregulares que chegam a R$ 900 mil por mês.

No dia 17 de novembro, foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão na prefeitura do município, na 
Secretaria de Serviços Públicos e em endereços ligados 
aos investigados. O suposto esquema tinha como ob-
jetivo desviar recursos públicos por meio de contratos 
entre uma empresa e a Prefeitura de Caraguatatuba.

A pedido do MP e da Polícia, a Justiça determinou 
a quebra de sigilo de dados armazenados em telefo-
nes celulares, tablets, computadores e similares que 
foram apreendidos.

De acordo com a Promotoria, as investigações 
apontam “[...] fortíssimos indícios de desvio de ver-
bas em favor de funcionários públicos”. Há a suspeita 
de que eram feitos pagamentos irregulares que supe-
ravam o valor de R$ 900 mil.

Por nota, a prefeitura de Caraguá disse que “[...] a 
empresa investigada na operação foi contratada por 

ções e desvio de combustíveis e lubrificantes no âmbito 
de contratos firmados com a prefeitura da cidade.

A PF informou ainda que houve falta de competi-
tividade dos certames e apresentação de documen-
tação falta como atestados de desempenhos para o 
fornecimento de combustível. Além de uma incompa-
tibilidade entre os valores pagos aos fornecedores e 
os que seriam devidos.

Ao todo, 16 policiais federais realizaram a operação, 
que finalizou às 11h. As equipes foram até endereços 
como Prefeitura de Lavrinhas, Secretaria de Transporte, 
postos de gasolina e na residência do dono do posto.

A Prefeitura de Lavrinhas informou que “que cola-
borou plenamente com as autoridades e permanece-
rá contribuindo com as investigações para a apuração 
dos fatos, reafirmando o compromisso desta gestão 
com a ética, moralidade, integridade e a transparên-
cia”, diz trecho da nota. “Os detalhes desta operação 
foram recebidos através de lamentável vazamento à 
impressa, eis que esta operação é oriunda de pro-
cesso cautelar sigiloso, em que a própria Prefeitura 
Municipal não teve acesso”, finaliza.

MP E POLÍCIA CIVIL INVESTIGAM 
SUPOSTO ESQUEMA DE DESVIO DE 
DINHEIRO PÚBLICO EM CARAGUÁ

meio de processo licitatório, na modalidade concor-
rência pública e sua execução contratual é monitora-
da mensalmente pelos agentes do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo”.

Disse ainda que apresentou todos os processos 
licitatórios, contratos, aditivo e relatórios de medição 
com suas respectivas notas fiscais. Por fim, concluiu 
que “[...]está a disposição da Justiça para qualquer 
esclarecimento”.
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CIDADES //

A Prefeitura de São José dos Campos informou que 
o primeiro Veículo Leve sob Pneus (VLP) que circu-
lará na Linha Verde na cidade foi concluído na última 
semana. Após a homologação do veículo, será inicia-
da a produção em escala dos demais veículos que 
devem ser entregues até outubro de 2021.

Os VLPs circularão na Linha Verde, corredor sus-
tentável que vai interligar as regiões sul, leste e cen-
tral do município. Ao todo 12 veículos articulados, 
100% elétricos, devem circular na cidade.

VLP
O modelo concluído possui 22 metros de compri-

mento, baterias de fosfato ferro lítio (LiFePO4), com 
autonomia de até 250Km com uma carga completa e 
capacidade para 168 passageiros, além dos espaços 
para cadeirantes. Além disso, os VLPs terão poltro-
nas estofadas com apoio de cabeça com entradas 
USB, monitores instalados no teto, rádio e autofalan-
tes e iluminação externa com faróis em full led.

Em relação a segurança, os veículos contarão com 
quatro câmeras de monitoramento. Os tradicionais 
espelhos retrovisores serão substituídos por duas 
câmeras de alta definição.

Da Redação

Da Redação

Linha Verde
A Linha Verde será um corredor sustentável que vai 

interligar as regiões sul, leste e central de São José dos 
Campos. O Consórcio Projeto Linha Verde, formado pe-
las empresas Compec Galasso e Geosonda, ficará res-
ponsável pelas obras da primeira fase do projeto, que 
terá início na Estrada do Imperador (região sul) até o 
Terminal Intermunicipal (região central). O contrato tem 
valor de R$ 55,832 milhões, sendo R$ 30 milhões de 
aporte do governo estadual.

Na etapa posterior, o projeto ainda cria o Anel Vi-
ário Leste, uma nova via que permitirá a interligação 
de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a ne-
cessidade de uso da Via Dutra.

Primeiro Veículo Leve sob
Pneus é concluído em São José

Fundamental     Médio     Técnico
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O CenterVale Shopping, em parceria 
com o Rotary Clube e o Instituto Regene-
ração Global, lançou a campanha social 
“Natal do Bem”. O objetivo da ação é arre-
cadar 1,5 mil brinquedos novos para crian-
ças em situação de vulnerabilidade.

As doações podem ser feitas até o dia 15 
de dezembro. Para apadrinhar uma criança, 
basta retirar uma cartinha em uma das árvo-
res da campanha do “Natal do Bem”, locali-
zadas nos pisos Vale e Dutra, e comprar um 
presente para a criança indicada no cartão.

Em seguida, o brinquedo deve ser deposi-
tado no ponto de coleta instalado ao lado da 
loja Natura, sem embrulho de presente e com 
a cartinha colada na embalagem.

Os brinquedos arrecadados serão des-
tinados às crianças cadastradas no banco 
de dados do Rotary Clube e do Instituto 
Regeneração Global.

SHOPPING DE SÃO JOSÉ LANÇA 
CAMPANHA PARA ARRECADAR 1,5 MIL 
BRINQUEDOS NOVOS PARA CRIANÇAS 
DE BAIXA RENDA
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ESCOLHA
PODER DE 

MATÉRIAS ELETIVAS
A PARTIR DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Desde cedo devemos aprender a fazer escolhas!
Na Esfera, alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
são incentivados a fazer escolhas bem fundamentadas das 
matérias pelas quais sentem mais afinidade. Agora São 
José tem uma escola com esse diferencial.

• Itinerários formativos
• • Explorar novas possibilidades e autoconhecimento
• Escolhas baseadas em afinidades
• Futuro profissional

@esferaescolainternacional
@esferaescolainternacional

www.escolaesfera.com.br   12 3322 1255

AGENDE SUA VISITA
E CONHEÇA A ESFERA

Seja Esfera. Be Sphere.
Be Open to the World!
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Da redação

SAÚDE //

VACINA, COVID, MEDOS
E PENSAMENTOS INTRUSIVOS.

Pode parecer improvável, mas o que de-
veria ser um alívio para o mundo está ge-
rando receios de todos os tipos a ponto de 
afetar a saúde mental induzindo as pessoas 
a pensamentos intrusivos. A vacina contra 
o coronavírus, em fase avançada de testes, 
é a responsável por esse desconforto, que 
está sendo maximizado pelo acirramento 
político da questão. Meon Jornal ouviu a 
Dra. Elaine Di Sarno, psicóloga especialis-
ta em neuropsicologia e em terapia cogni-
tiva-comportamental pelo IPq-HCFMUSP 
(Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo), para explicações so-

bre  os chamados pensamentos intrusivos.
“Os pensamentos intrusivos atropelam 

a mente de forma incontrolável, dominan-
do indesejavelmente nossa consciência de 
maneira insistente e repetitiva, e a estra-
nheza das ideias acabam potencializando 
medos, ansiedade e alterando nosso esta-
do emocional, especialmente nos últimos 
tempos”, explica Elaine. Para a médica, as 
pessoas que possuem esses pensamentos 
constroem cenas imaginárias e passam a 
reproduzir mentalmente ideias e preocupa-
ções que não se manifestam de forma real. 
“Podemos entender o medo como um sen-
timento de insegurança. No caso da vacina 

contra a Covid-19, muitas pessoas estão 
receosas por se tratar de uma medicação 
importada, nova, cujos efeitos ainda são 
desconhecidos. Diante da incerteza gerada 
por esse tipo de emergência sanitária e de 
reordenamento social, muitos indivíduos 
acabam se recusando à imunização”, diz.

Um estudo recente feito pela Faculdade 
São Leopoldo Mandic, em parceria com a 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, mostrou que dentre os 1000 vo-
luntários, 4,5% dos pais se recusam a va-
cinar suas crianças, e outros 16,5% têm re-
ceio ou não acham que isso tenha qualquer 
importância para a saúde de seus filhos.

Quando a intrusão dos pensamentos 
se torna preocupante

Os pensamentos sugam a energia do 
indivíduo, causando grande desgaste 
mental e físico. Pior: o medo pode ga-
nhar uma dimensão muito maior quan-
do é erroneamente avaliado e tido pela 
pessoa como uma alta probabilidade de 
acontecer. “Nesse contexto, os transtor-
nos emocionais se tornam ainda mais 
intensos, evoluindo para quadros mais 
graves, como depressão ou estresse 
pós-traumático. Quando isso acontece 
é preciso buscar apoio profissional”, 
alerta Elaine Di Sarno.

Dra. Elaine Di Sarno
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À BEIRA-MAR//

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional 
e Cultural “Deodato Sant’Anna” (FUNDASS) encerra neste fim de semana os sete 
dias programação especial elaborada para o Mês da Consciência Negra. O evento 
Novembro Preto está desenvolvendo ações como saraus, debates, rodas de conversa, 
manifestações de culturais, exposição, oficina e outras atividades, todas de forma 
online devido a pandemia da Covid-19 Tendo como parceiros a Secretaria de Educação, 
a Acubalin, o Grupo de Estudos Azânia/Unilab e a Comunidade Negra Iadalin, as 
atividades visam promover ações que debatam a importância da história e cultura 
africanas e seu legado na cultura e identidade brasileira. De forma presencial, 
o turista pode conferir até hoje na Biblioteca Municipal a Exposição Fotográfica 
São Sebastião - África em Nós e uma roda conversa e contação de História com a 
professora Cris Oliveira. A programação contou com uma live mostrando o rito de 
lavagem da Capela de São Gonçalo, o ritual simboliza o respeito entre duas matrizes 
religiosas, a saber, a católica e a afro-brasileira. A água significa purificação e está 
presente nesses dois sistemas religiosos. O mais conhecido ritual do gênero é o das 
escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia.  A imagem do Senhor do 
Bonfim abarca dois significados: para os católicos, trata-se de Cristo crucificado e 
para os candomblecistas, o orixá Oxalá. As atrações estão sendo transmitidas ao vivo 
no Facebook da Fundass, no canal do Youtube da Secretaria de Educação e pelo site 
Conexão Educa. Meon Jornal traz a programação dos dois dias finais da programação.

SÃO SEBASTIÃO CELEBRA
A DIVERSIDADE NO MÊS
DA CONSCIÊNCIA NEGRA

10 MEON JORNAL



À BEIRA-MAR//

A exposição São Sebastião – África 
em Nós – Fase 2, traz a oportunidade 
para você conhecer a nova Biblioteca 
Municipal, ambiente que proporciona 
avanço intelectual e criativo, multiplica 
conhecimento e preserva a cultura local. O 
espaço está aberto ao público, respeitando 
as restrições de distanciamento e 
higienização, em razão a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Climatizado, 
possui 355 metros quadrados, com 
aproximadamente 26 mil exemplares, 
60 estandes para o acervo, mobiliário 
novo, espaço de leitura, web pesquisa, 
ambiente lúdico infantil, cafeteria, e 
estrutura de acessibilidade, garantindo 
o conforto e o bem-estar do leitor, ao 
atender todas as normas de segurança 
e higiene. A videoteca possui modernos 
equipamentos de multimídia idealizados 
a encontros com autores, palestrantes, 

Programação
Dia 27/11
16h: Beleza Preta – Oficina de Tranças e Turbantes com 
Mariana Garcia – Mediação: – Link de Inscrição no Site 
Conexão Educa
19h30: Sararau do Litoral – Projeto Jovens em Atuação 
– Transmissão pelo Canal de YouTube da SEDUC

Dia 28/11
10h: Exibição de Trabalhos dos Alunos da Rede 
Municipal de Ensino pelo Site Conexão Educa

Biblioteca Municipal de São Sebastião Alvaro Dória Orselli

apresentações de filmes e documentários. 
O governo municipal em parceria com 
Governo do Estado de São Paulo, seguindo 
os protocolos de combate ao novo 
coronavírus, vai realizar, brevemente, o 
programa Pontos MIS, com agendamentos 
de Cine Clubes Municipais.

ÚLTIMO DIA!
EXPOSIÇÃO SÃO SEBASTIÃO: 
ÁFRICA EM NÓS – FASE 2

11 São José dos Campos, 27 de novembro de 2020
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ARTE & VIDA
MEOW //
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42º FESTIVAL NACIONAL
DE TEATRO DE PINDAMONHANGABA
SE ENCERRA NESTE DOMINGO

MEOW //

Da redação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo, De-
partamento de Cultura, realiza o 42º FESTE 
– Festival Nacional de Teatro – Virtual. Ino-
vador no conceito plataforma para o público, 
por conta da pandemia da Covid-19, o festival, 
será transmitido no canal do YouTube da ad-
ministração municipal.

Neste ano, o Festival homenageia a me-
mória do pindamonhangabense Marcelo 
Denny, falecido em agosto passado. Diretor 
teatral, cenógrafo, artista plástico, perfor-
mer, arte educador, curador e diretor de arte 
lecionou por quase duas décadas na USP. 
Venceu mais de 30 prêmios em festivais de 
teatro no Brasil. Foi um dos fundadores da 
Cia Teatral Cadê Otelo? e dos grupos Des-
vio Coletivo, Cia Sylvia Que Te Ama Tanto e 
Teatro da Pomba Gira. Esteve presente em 
vários momentos do FESTE, sendo a inspi-
ração para muitos artistas, mostrando toda 
sua garra e dedicação a arte.

Um dos mais tradicionais festivais de 
teatro do país, o FESTE, promove ao fim 
de cada apresentação, um bate-papo com 
os grupos, sob mediação do escritor Vic-
tor Narezi. O link para a conversa estará 
disponível na descrição do espetáculo. 
Meon Jornal traz a programação do fes-
tival para este final de semana.

DIA 27, SEXTA-FEIRA
20h – MEDEIA EM FACES,
do Atores Sociais – Instituto IA3.ORG de 
Pindamonhangaba e o diálogo: A estratégia 
de ação na montagem do espetáculo.

Totalmente online edição 
homenageia a memória 
de Marcelo Denny

Programação do FESTE

DIA 29, DOMINGO
20h – Encerramento,
com a homenagem ao artista
Marcelo Denny e a entrega do
certificado “Marcelo Denny”

DIA 28, SÁBADO
15h – MUSEU DAS PEQUENAS COISAS,
do Lílian Guerra e Clã – Estúdio das artes 
cômicas de São Paulo e o diálogo: Processos
de criação no teatro de objetos.

20h – CONEXÃO RUÍNAS,
da Cia Mônica Alvarenga
de Pindamonhangaba e o diálogo:
O processo de desmontagem.

FESTIVAL 
NACIONAL DE 
TEATRO
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Ela encanta pelo sorriso e eterniza 
momentos por meio do cuidado 
coexistencial de suas lentes. A 

fotógrafa Ester Carolina revela por 
meio de seu Instagram toda sua arte 

documental, humana e respeitosa 
das memórias caminhantes.

MEOW //

P
LUÍS PHYTTHON

SECOS &
MOLHADOS

A APRESENTADORA ANA PAULA TORQUETTI E 
SEU O AMADO MAURICIO ANDARI PRESTIGIAM A 
COMEMORAÇÃO DOS CINCO ANOS DA MIO SIGNO 
DI GELATO, NO JARDIM AQUARIUS, EM SANJA.

O ENSOLARADO ATOR 
RENAN REZENDE 

PREPARA-SE PARA A 
ESTREIA, NA PRIMEIRA 

SEMANA DE DEZEMBRO, 
DO ESPETÁCULO ON-LINE 

(IN) CONFESSÁVEIS DE 
MARCELO VARZEA COM 

ATUAÇÕES DO COLETIVO 
IMPERMANENTE.

Harmonia

O
lh

ar

A majestosa jornalista Michelle 
Sampaio apresenta na próxima 

quinta-feira, diretamente do Hotel 
Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, 

o leilão virtual Solidaried(ARTE) 
organizado pela revista JLS em 

pról de artistas e agentes culturais 
do Vale do Paraíba, que sofreram 
restrições de trabalho, diminuição 
ou perda absoluta de ganhos por 

conta da pandemia.

Solidaried(ARTE)

Mantiqueira

Temporada

Gelato e Amore

O personal yoga e influencer Eduardo 
Pereira brinda a amizade com Cris Tomita, 
Lilian César e Carolina Azpiazu no Narayan 
Reconexões, na estrado do Guirra, em São 
Francisco Xavier. Namastê!

Entusiasta do turismo regional, 
uma das primeiras mulheres 

a desfilar sua elegância 
pelo Aeroporto Internacional 

de São José dos Campos, 
onde esteve à frente das 

companhias Trip e Azul, Nazira 
Madureira celebra seu ciclo 

de contribuições nas relações 
institucionais entre poder 

público e comunidade, com a 
reeleição de Felicio Ramuth.

Zen

Brilhante fotógrafo de natureza, 
consagrado no continente, amante 

incondicional das belezas da Serra da 
Mantiqueira, Ricardo Martins nos brinda 

com sua nova obra litero-fotográfica, 
“Cafés da Matinqueira”, produzido e 
editado pela RM Produções. Aromas 

exalando muito além das fotos.

Quem sopra velinhas este fim 
de semana é a artista plástica, 
Marlene Palmeira, uma das mais 
elegantes damas de São José 
dos Campos, mãe das queridas 
médicas Mariella Palmeira e 
Dirlene Roth. Idade? Sempre a 
melhor, amados

Voz encantadora, trilha 
sonora predileta de oito 
entre dez noivas para a 

cerimônia de casamento, 
Egon Allcaza tem sido 
alvo de suspiros neste 

tempo onde precisamos 
respirar fundo. Contei!

Joyeux anniversaire!

New Style
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A SAÚDE
EM DIA
COMEÇA
PELA BOCA

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

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

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

ADQUIRA AGORA MESMO 
SEU PLANO: 

(12)3202.6030

PLANO ESSENCIAL
R$A PARTIR DE: 43

por pessoa/mês*
,90

PLANO CLASSIC
R$A PARTIR DE: 30

por pessoa/mês*
,60

PLANO KIDS
R$A PARTIR DE: 26

por pessoa/mês*
,99

PLANO BÁSICO
R$A PARTIR DE: 15

R$ 180,00 por
pessoa/anuidade**

,00

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



HORIZONTAIS
1. Ordinal correspondente a cinco. (6)
4. Com pouca caloria. (5)
8. Célula sexual feminina. (5)
9. Ciência (em inglês). (7)
10. São parecidas com os sapos. (3)
11. ___ Agassi: Um dos melhores jogadores
de tênis de todos os tempos. (5)
12. Que foi chamada. (7)
14. Fazer oposição. (6)
16. Efeito de reagir. (6)
20. Deglutir. (7)
23. Fazer um furo em. (5)
25. Liga de ferro e carbono. (3)
26. História (em inglês). (7)
27. Cortado com os dentes (feminino). (5)
28. Dentes do juízo. (5)
29. Causa, motivo (plural). (6)

RESPOSTAS CRUZADINHA MEON (13/11/2020)
Horizontal: 01-nanica, 04-sushi, 08-cisma, 09-imundas, 10-veu, 11-oliva, 12-dolosos,
14-rosnar, 16-bretao, 20-ressaca, 23-deles, 25-lua, 26-ianques, 27-craca, 28-assim, 29-coiote.
Vertical: 01-nocao, 02-nescias, 03-cravada, 04-skull, 05-sedes, 06-insosso, 07-miuda,
13-one, 14-roraima, 15-nos, 17-redacao, 18-telhado, 19-balsa, 21-senas, 22-aquem, 23-space.

VERTICAIS
1. O mesmo que cota. (5)
2. Sujas, emporcalhadas. (7)
3. Proposição que precisa de demonstração. (7)
4. Aquele que não é entendido em determinado assunto. (5)
5. A fêmea do ganso. (5)
6. Estar em cima de algo (7)
7. Pronome demostrativo (plural). (5)
13. Bebida comum na Inglaterra. (3)
14. Fêmea do carneiro (plural). (7)
15. Marido da tia. (3)
17. Alegria intensa. (7)
18. Que vende ou cobra caro. (7)
19. Bandeijas (em inglês). (5)
21. Apresentam o volume do recipiente que os contém. (5)
22. Considerados os reis da selva. (5)
24. Que existe de fato; verdadeiro (plural). (5)

O Sol sempre ele, maravilhoso, traz energia para os relacionamentos à 
distância. Mercúrio chega para dar uma chacoalhada em seu astral, você 
será estimulado a novos negócios e verá seus ganhos ampliarem-se. 
Verdade, não é conversa de representante da Amway, não! Foque na 
carreira, chegou a hora. Mercúrio está flertando com Netuno e abre sua 
visão deixando as coisas mais claras. Tempo também de prestigiar sua 
intuição. Neste fim de semana Mercúrio forma três ângulos com Plutão 
e Júpiter,  e o que acontecerá?  As conquistas serão seladas, principal-
mente nas áreas: econômica, saúde e carreira. Cuidado, você ovulará 
facinho, facinho. A atração física e os desejos sexuais estarão intensos 
nestes dias, mas demonstrações de possessividade podem atrapalhar o 
romance. Tempo de Amor de Que, como canta nossa musa, Pabllo. 

A companhia de Mercúrio em sintonia com três astros: Netuno, Plutão 
e Júpiter formará uma superliga em seu favor, principalmente em seus 
interesses de trabalho, negócios e transformar ideais em realidade. Sim, 
sabe aquela causa que você defende? Terá boa receptividade. Não vai 
faltar apoio das estrelas para você se destacar em suas atividades. Na 
saúde, tudo okay. Tempo propício para resolver as pendências financeiras 
e quitar dívidas. Se está esperando algum benefício em trâmite será a 
hora de receber. Não esqueça de positivar aqui na coluna essa conquista. 
Aceito presentes, rs. Vênus risca faca para Urano hoje. Cautela, queridos. 
Na paquera, você pode ficar bem soltinha, vai rolar com aquele crush que 
você está suspirando. Melhor que respirar fundo, não é?

Rei Sol brilha majestosamente esta semana em seu signo. Traz vitalidade 
e alegria, de graça, só para ver você bem. Mercúrio está na área. Mente 
focada, língua afiada e bons pensamentos. Netuno desde quarta encon-
trou-se com Plutão e Júpiter, o que vai te ajudar a resolver conflitos que do 
nada surgiram. Fase boa para ganhar mais dinheiro, sim, sim e sim. Vênus 
está se fazendo de mole nesta fase, em sua 12ª Casa, e faz frente com 
Urano hoje. Paciência, bb, nada de excessos, por favor!  Na paixão, Marte 
esquenta o clima em suas paqueras e dá carta branca para você conquistar  
quem você deseja – confie em seu poder de sedução e pode sair à caça. 

Mercúrio chegou para ajudar. Chega rasgando e troca hoje um selinho 
com Plutão, e você terá grandes novidades. Pode compartilhar comigo 
que adoro! Projetos podem sair da gaveta com apoio de pessoas do seu 
convívio, sabe aquela amiga que sempre quis fazer algo em conjunto? Con-
vide-a. Notícia boa batendo na porta ou chegando pelo WhatsApp e seus 
planos vão caminhar com velocidade. Reencontros também estão em sua 
rota. No sabadão, um crush gostoso, pode aparecer, basta abrir as janelas 
do coração: olhos atentos. O único do contra nesta semana é Vênus. Seu 
regente se opõe à Urano na sexta-feira e revela que lances inesperados 
podem afetar seu bom astral – seja mais tolerante com quem se relaciona. 

Há luz solar de sobra em seu lar, virginiano. O Sol está em sua Casa 
da Família e Mercúrio com Netuno forma um trio fantástico, enviando 
excelentes energias para seus contatos e relacionamentos. No amor, 
tempo de restauração e fortalecimento de relações para uniões estáveis. 
Tempo adequado para resolver  algum mal-entendido  ou equivoco. 
Acertar o passo, querido. Salto programado para a vida profissional, 
preste atenção nas oportunidades ao seu redor. Você vai maximizar seus 
ares de conquistador, pode ir para pista que rola. Certeza! Treta hoje 
ente Vênus e Urano, evite falar de pessoas, fale de projetos e conceitos. 
Estava esquecendo, não abra a carteira à toa. Economia, amiguinhos.

Mercúrio chega a 11ª Casa, por isso você está mais determinado, esperan-
çoso e com força extra para realizar. Trocou afagos com Netuno durante a 
semana e ampliou sua criatividade, você até se estranhou né? Acostuma-
do ao pragmatismo se viu sonhador, e isso é bom, ou como diz um amigo 
querido “ótimo de bom”. Invista em seus trabalhos voltados a escrita, 
mídias sociais, ensino, marketing, comunicações e e-commerce. No fim 
de semana, de mãos dadas Plutão e Júpiter, saúde e confiança reforçada 
para seguir novos caminhos. No lar, Marte traz parentes para perto. Nem 
adianta reclamar, vai receber visitas de tias, primas, e a mãe vai ligar mais 
que de costume. Não tenho culpa, e não faça a egípcia, atenda, vai ser 
bom. Na vida a dois, a recomendação é não dar espaço para interferências 
alheias e valorizar a lealdade e o companheirismo com seu par.

Ensolaradamente no rolezinho com Sagitário, o que amplia contatos 
e relacionamentos. Quem marca seu astral por estes dias é Mercúrio, 
o que lhe proporcionará uma ótima semana. Os talentos geminianos, 
na música principalmente vão ganhar visibilidade, suas ideias criativas 
estão mais propensas ao sucesso e terá gente de olho em seus dotes, 
aproveite. Sabe quem mandou coraçãozinho em sua rede social hoje? 
Plutão. Significa boa saúde e progresso no trabalho. No domingo, power 
com  Júpiter, o que deve trazer energias superpositivas para um pega 
gostoso no amor. Quem não tem compromisso no amor pode se ver às 
voltas com algumas tensões, por isso procure boa companhia, bebê. .

Não precisa dizer que já sei, está se sentindo sufocado por problemas 
financeiros e familiares, não é? Há saída para tudo e Mercúrio chegou 
para movimentar sua Casa do Dinheiro e em sintonia com outros astros vai 
começar a fazer você enxergar a saída para as adversidades. Com Netuno 
fortalecerá suas possibilidades na área profissional, seu tino comercial e os 
talentos que você herdou do seu signo estarão em alta, favorecendo seu 
sucesso e suas conquistas materiais. É a hora de focar na decisão que 
representará uma guinada positiva em sua vida. Hoje, sextou para seus 
problemas no orçamento doméstico e você conseguirá dar uma equilibrada 
nas despesas, não perca a oportunidade, papel e caneta na mão e planeje 
seu 2021. Vênus, seu regente, decidiu polemizar com Urano este fim de 
semana, o que não é muito favorável em relação a paquera, mas se você 
já cobriu a orelha com um cobertor, Marte vai trazer bons momentos a dois.

Chegou a boa! Mercúrio promove um paraíso astral e começo profeti-
zando: período indicado para falar de salário, comissão, benefícios ou 
bônus. Hoje, Mercúrio volta a formar ângulo positivo e dessa vez será 
com Plutão, trazendo mais estímulos para as suas metas e ambições. 
Projetos secretos ou exclusivos que você vem tratando de forma 
reservada podem vir a tona e tornarem-se efetivos. No domingo, bom 
astral nas paqueras, nas amizades e novos contatos.  sociais. Crush 
na área, e para os unidos venceremos, amor e proteção na relação. 
Urano desde ontem vem tentando provocar rusgas entre os seus né, 
mande ele para PQP e siga na brisa, bem de leve. Sabendo disso, 
você tem menos chances de arrumar confusão. 

Mercúrio está fazendo um roda roda de presença. Para você manda 
muitas energias e abrindo um largo sorriso com Plutão e Júpiter, traz paz 
no amor para os compromissados e até o fortalecimento de relações amo-
rosas recém geradas. O convívio com as pessoas queridas e os parentes 
vai ganhar entrosamento. Na carreira, procure trabalhar em equipe, haverá 
consenso e harmonia e será muito mais produtivo. Se você está tentando 
se recolocar no mercado de trabalho, alguém próximo de pode dar uma 
dica lacradora de vaga e sua entrevista virará emprego. Vênus e Urano 
trocam farpas no dia de hoje, cuidado para não desestabilizar as amizades 
e os contatos sociais. Evite Facebook e grupos no WhatsApp, só hoje. No 
sábado, procure atividades que exijam atenção, você vai se surpreender 
com o raciocínio, ampliando sua visão e compreensão.

A Lua trouxe boas energias no início de sua semana e agora Mercúrio 
assume o protagonismo trazendo aquela força que até parece não ter 
propósito, a sorte, ampliando seus instintos para criatividade, empreende-
dorismo e investimentos. Verdade, verdadeira, queridos, sksksks. O amor 
está em alta e pode investir em direção ao crush que sentirá seu cheiro 
bem de perto. No fim de semana,  Mercúrio convida Plutão e Júpiter para 
irem juntos a Freakout Bar, revelando uma fase super power para os seus 
contatos de maneira geral. O único alerta vem de Vênus, que brilha em 
seu signo, mas se opõe à Urano hoje! Melhor assistir Netflix ou o Disney + 
e amanhã seja gentil, gentileza gera gentileza, meus amores.

 A Lua Crescente abriu  a semana para você, pisciano.  Mercúrio, que 
circula em sua 9ª Casa e troca gracejos com vários astros, traz novos 
horizontes a serem explorados. Proposta de parente ou boa nova de 
alguém que considera muito pode vir de encontro do que você estava 
pensando em empreender. No fim de semana,  Mercúrio volta a formar 
um escudo do bem em sua direção e o céu e Plutão e Júpite desfazem 
o dedinho e juntos te apoiam em direção a realização daquele sonho 
antigo. Relacionamentos terão luz, e a briguinha de Vênus com Urano 
acende a luz vermelha para fofoquinhas. Netuno no domingo, trará 
uma notícia bala, como diz um de meus filhos. Curta e seja feliz.

Horóscopo
Áries

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

Capricórnio

Gêmeos

Libra

Aquário

Câncer
(21/06 - 22/07)

Escorpião

Peixes

(23/07 - 22/08)

(23/08- 22/09)
(23/09 - 22/10)

(23/10 - 21/11)

(21/01 - 19/02)
(20/02 - 20/03)

(22/12 - 20/01)

(22/11 - 21/12)

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

CRUZADINHA

MEOW //
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A vitória sobre o 
Pinheiros valeu 
o terceiro título 
consecutivo 
e o quarto na 
história do time

ESPORTES //

O Handebol Taubaté está comemorando 
o tricampeonato paulista, o quarto título 
estadual na história do time. Em mais uma 
decisão contra o tradicional rival Pinhei-
ros, venceu na noite do último domingo, 
por 20 a 18, na “bolha” de Arujá. Dirigido 
pelo técnico Marcus Tatá, o Taubaté come-
çou a partida com: Maik, Cenoura, Denys 
Barros, Perrela, Canepa, Cleber e Vini. O 
Pinheiros, do técnico Sérgio Hortelan: 
Duda, Lucas, Tarcísio, Léo, João Bolacha, 
Cauê e Edy. Como sempre ocorre no clássi-
co entre as duas forças do país e também 
do continente, o jogo foi muito disputado 
e com poucos erros. O Taubaté soube fi-

HANDEBOL
TAUBATÉ CONQUISTA

Da redação / Jogando Juntos

car à frente no placar durante quase todo 
o tempo, o que deixou o Pinheiros pres-
sionado em alguns momentos cruciais. 
No primeiro tempo, o time taubateano foi 
melhor e conseguiu abrir uma interessan-
te diferença de três pontos, fazendo 11 a 8 
no placar. Depois, com 25 minutos de se-
gundo tempo e apenas cinco para o final, 
o Pinheiros encostou em 18 a 17. Contando 
com mais uma grande atuação do goleiro 
Maik, que acabou eleito o craque do cam-
peonato, o time tricampeão foi compe-
tente para travar a tentativa de reação da 
equipe de São Paulo e conduzir a partida 
ao placar final de 20 a 18.

O confronto
O jogo que consagrou o tricampeona-

to foi a quinta decisão consecutiva entre 
Taubaté e Pinheiros no Campeonato Pau-
lista. O time paulistano foi vitorioso em 
2016 e 2017 e teve a hegemonia quebrada 
pelos taubateanos em 2018. Bicampeão 
em 2019, o Taubaté agora cravou o tri e 
com o título de 2020 e passa a ter quatro 
estaduais, pois o primeiro foi em 2015, 
sobre a equipe da Metodista. Na decisão 
do terceiro lugar, o Guarulhos venceu o 
São Caetano, por 25 a 19. Na decisão do 
feminino, o Pinheiros ficou com o título 
fazendo 22 a 11 no Guarulhos.
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O TRICAMPEONATO NO PAULISTA
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