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FACILITANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS  |  Os moradores de Cruzeiro podem otimizar a caminhada na realização de atividades dos 
serviços públicos a partir desta semana. Inaugurado na última terça-feira, o CID (Centro Integrado de Desenvolvimento) unificou o atendimento 
de dez órgãos, com o objetivo de desafogar o Centro e facilitar os trabalhos de acordo com a necessidade da população. Pág. 3

Manthiqueira a dois jogos do acesso
Léo Turbo marca de pênalti, classifica time e coloca Laranja perto da Série A-3 em 2018

Leo Turbo comemora o gol da vitória sobre o Oswaldo Cruz, que garantiu a classificação do Manthiqueira; semi começa neste domingo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Da Redação
Lorena

O Manthiqueira venceu 
Oswaldo Cruz no último 
sábado por 1 a 0 e garantiu 
vaga inédita para a semifinal 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. Léo Turbo, 
zagueiro de ofício, jogou 
com centroavante, bateu 
pênalti decisivo e colocou o 
time de Guaratinguetá mais 
próximo do acesso. Na semi-
final, a Laranja vai pegar o 
União Mogi. Por ter melhor 
campanha o primeiro jogo é 
fora de casa. Se passar pelo 
União, o Manthi chegará à 
Série A-3.

Durante os 90 minutos de 
jogo, o cenário da partida foi 
um só. Precisando de um gol 
para eliminar o adversário, 
o Manthiqueira teve mais 
posse de bola e chegou com 
mais perigo ao gol de An-
selmo. As principais armas 
da Laranja eram tramadas 
pelas pontas, com os laterias 
Guilherme Cururu e Piti.

Sem êxito na primeira 
etapa, o técnico Luís Felipe 
Domingos mexeu no time 
já no começo do segundo 
tempo. A entrada de Lucas 
‘Boneca’ deu outra cara para 
a equipe. Boneca, inclusive, 

teve a melhor chance para 
abrir o placar, mas bateu 
colocada no travessão. Sem 
opções ofensivas, Oswaldo 
Cruz se manteve fechado.

Aos 16 minutos, em um 
lançamento curto, o árbitro 
viu toque de mão dentro 
da área de Oswaldo Cruz 
e marcou pênalti para os 
donos da casa. Léo Turbo, 
cobrador oficial do Manthi-
queira, bateu com força no 
canto esquerdo de Anselmo 
e decretou o placar final da 
partida. 

“Eu já vinha treinando du-
rante a semana, o treinador 
e o presidente tiveram essa 
ideia de me colocar no ata-
que pela minha altura e im-
pulsão. Eu disse que fazia, é 
preciso se sacrificar. Não foi 
um gol de atacante legítimo, 
mas foi um gol importante 
que nos coloca na semifinal 
e mais próximo do acesso”, 
exaltou Léo após a partida.

Nunca o Manthiqueira 
esteve tão perto de subir 
de divisão. Entre os quatro 
semifinalistas, basta que o 
time de Guaratinguetá avan-
ce para a final da competi-
ção para finalmente acender 
à Série A-3. Para Léo Turbo, 
é preciso pés no chão. 

“A gente fica ansioso para 

chegar no fim de semana, 
mas é só fazer uma boa se-
mana de treinos e conversar 
com o grupo. Temos tudo 
para subir, mas é preciso ter 
tranquilidade para trabalhar 

forte e continuar com a mes-
ma pegada da temporada”, 
concluiu.

O Manthiqueira joga por 
dois empates para chegar à 
final e, consequentemente, 

subir de divisão. A Laranja 
tem melhor campanha que 
o rival e abre a decisão em 
Mogi das Cruzes. A Fede-
ração Paulista de Futebol 
realizou na tarde desta 

segunda-feira o conselho 
técnico para definir as da-
tas das partidas. Mas até o 
fechamento desta matéria, 
as datas não haviam sido 
divulgadas pela FPF.

Foto: Leandro Oliveira

Polícia é ameaçada durante prisão de criminoso em Lorena
ta-feira, um criminoso que 
estava em posse com duas 
armas de fogo no Campo dos 
Ypes em Lorena.  Durante a 
ação, familiares e amigos do 
detido tentaram agredir os 

policiais. 
De acordo com o boletim de 

ocorrência, os policiais rece-
beram a informação de que 
um homem, que já possuía 
diversas passagens, estava 

em posse de armas na casa de 
sua irmã. Ao perceber a che-
gada das viaturas, o acusado 
tentou fugir pelo quintal, mas 
acabou capturado. 

Na residência foram apre-

Uma operação integrada 
entre as Polícias Civil e Mili-
tar prendeu, na última quar-

endidos dois revolveres cali-
bre 38, que de acordo com o 
homem eram para defendê-lo 
de ameaças de morte. 

Enquanto o criminoso era 
levado para a viatura, popu-

lares começaram a xingar 
e ameaçar os policiais, que 
precisaram usar armas de 
efeito moral para afastar os 
agressores.

O homem, que responderá 
por posse ilegal de arma de 
fogo e munição, foi encami-
nhado à Cadeia Pública de 
Lorena.

Reunião por 
Plano de Cargos 
e Salários reduz 
atrito em Guará

Pinda investe 
em melhorias 
no sistema de 
iluminação 

Com um investimento muni-
cipal de cerca de R$ 120 mil, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba iniciou nesta semana a 
colocação de luminárias, com 
lâmpadas LEDs, em diversos 
pontos da cidade. 
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Uma reunião fechada, na 
manhã da última sexta-feira, 
na Prefeitura de Guaratin-
guetá, colocou na mesa os 
pisos salariais analisados 
pelo Executivo para a im-
plantação do Plano de Car-
gos e Salários. 
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Reunião por Plano de Cargos e Salários reduz 
atrito entre Prefeitura, Sindicato e servidores
Executivo apresenta pisos salariais e Sisemug descarta paralisação no funcionalismo de Guará; 
Câmara tenta agilizar tramitação de proposta após semanas de atritos entre órgão e governo

Acompanhada por Celão e Ayres, a secretária Gabriela Tomar responde questão de servidor na Câmara

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma reunião fechada, na 
manhã da última sexta-feira, 
na Prefeitura de Guaratin-
guetá, colocou na mesa os 
pisos salariais analisados 
pelo Executivo para a im-
plantação do Plano de Cargos 
e Salários. Participaram da 
reunião membros da Prefei-
tura, da Câmara, do Sisemug 
(Sindicato dos Servidores) 
e os funcionários públicos 
municipais.

Dos 2.850 servidores mu-
nicipais, 61% recebe algum 
tipo de vantagem pessoal. O 
Tribunal de Justiça determi-
nou a extinção das vantagens, 
não dando a possibilidade de 
apresentação de recurso por 
parte da Prefeitura. Com a 
determinação, o percentual 
terá perdas salariais. 

A elaboração do Plano de 
Cargos e Salários surgiu como 
opção para evitar a perda.

Alvo de interesse direto dos 
trabalhadores, os números 
referentes aos pisos salariais 
foram apresentados pelas 
representantes das Relações 
Institucionais e Departamento 
Pessoal, Gabriela Tobar e Letí-
cia Leal. “Hoje foram apresen-
tados números mais precisos 
e foi exposta a realidade do 
nosso cenário para implanta-
ção do plano de cargos. O en-
contro foi produtivo porque 

estamos com uma comissão 
de servidores e todos viram 
a complexidade do assunto 
e ficaram imbuídos em se 
unir com a Prefeitura para 
encontrar o melhor meio para 
ter um plano mais adequado 
para contemplar todos os 
servidores”, destacou Letícia.

Após o encontro, o Sisemug 
recuou da possibilidade que 
havia aberto na última quar-
ta-feira, durante uma reunião 
na Câmara Municipal, de 
uma possível assembleia e 
paralisação por parte dos 
servidores. O presidente do 
sindicato, José Eduardo Ayres, 
avaliou como positiva a reu-
nião da última sexta e negou 
qualquer possibilidade de 
greve neste momento. “Vejo 
como desnecessária para o 
momento (a paralisação). A 
gente queria chegar nessa 
reunião de hoje, para ter os 
números. Hoje foi explicado 
por parte do prefeito o mo-
tivo de não terem revelado 
os valores antes. Esse é um 
momento de insegurança, 
pois vai atingir o bolso dos 
servidores. A partir de agora, 
trabalhando em conjunto, 
para que chegue num final 
positivo, está descartada a 
assembleia e paralisação”, 
afirmou Ayres.

Com participação ativa 
no debate, os vereadores 
tentam agilizar a tramita-
ção do documento, que será 

encaminhado à Câmara. O 
presidente, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), confirmou que 
as comissões que analisarão 
o documento estão engajadas 
neste momento em analisar 
o projeto para evitar longa 
demora dentro da Casa. “Os 
vereadores que compõe as 
comissões de Constituição 
e Justiça, e Finanças, duas 

em que o projeto tramitará, 
já estão discutindo. Já temos 
a possibilidade de discuti-lo 
agora, portanto isso encurta 
o tempo que esse projeto per-
manecerá na Câmara”.

Para o prefeito Marcus 
Soliva (PSB), os ajustes que 
continuam sendo feitos no 
documento são para buscar 
novas diminuições das per-

das salariais. Sem o plano de 
cargos, 61% dos servidores 
sofreriam redução nos pa-
gamentos. Com o plano, o 
percentual é de 30%. 

“Nós vamos chegar num 
denominador comum. Temos 
trinta dias para aprovar esse 
projeto para implementar 
na próxima folha salarial de 
outubro”, revelou o prefeito, 

ao se referir sobre o prazo 
máximo para aprovação do 
projeto.

A partir dessa apresentação, 
a comissão formada por ser-
vidores, vereadores, Sindicato 
e líderes do Executivo, vai se 
reunir novamente na próxima 
semana. O primeiro encontro 
acontece às 18h desta segun-
da-feira, na Prefeitura.

Pinda investe em melhorias no sistema de iluminação 
Prefeitura inicia colocação de 19 mil pontos de luz; ação tenta combater crescimento da violência

Avenida de Pindamonhangaba, que deve receber troca de sistema de iluminação; município investe pesado para reforçar segurança

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento 
municipal de cerca de R$ 
120 mil, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba iniciou 
nesta semana a colocação 
de luminárias, com lâmpadas 
LEDs, em diversos pontos da 
cidade. A ação, que busca ga-
rantir uma maior segurança 
à população, faz parte de um 
plano de medidas que plane-
ja melhorar 19 mil pontos de 
iluminação pública até o fim 
de 2018.

Apontado pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública como um fator pri-
mordial para a prevenção de 
crimes, a iluminação pública 
constantemente é alvo de 
reclamações na maioria das 
cidades brasileiras. Em Pin-
damonhangaba, a situação 
não é diferente, já que diver-
sas famílias, principalmente 
de bairros periféricos, convi-
vem há anos com transtornos 
relacionados a falhas no 
sistema de iluminação.

A violência é outra questão 
que preocupa os moradores, 
já que a cidade registrou au-
mento no número de roubos 
e furtos nos primeiros sete 
meses do ano, comparado 
ao mesmo período de 2016. 
De acordo com dados da 

secretaria de Segurança 
Pública do Estado, o núme-
ro de roubos saltou de 429 
para 479, representando 
um crescimento de mais de 
11%. Já os furtos, tiveram 
um aumento de mais de 9%, 
passando de 949 para 1.035 

ocorrências.
Para tentar reduzir os 

índices, o Executivo aposta 
na instalação de duzentas 
luminárias em pontos estra-
tégicos do município até o 
fim do ano. De acordo com o 
secretário de Serviços, Josué 

Bondioli, as primeiras lumi-
nárias foram colocadas, na 
avenida Coronel Fernando 
Prestes, praça Monsenhor 
Marcondes, rua Deputado 
Claro César e nas proximi-
dades do Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro I e 

Dona Leopoldina, todas vias 
na região central. “Temos 
feito o possível para dar mais 
segurança à cidade, como a 
implantação das câmeras do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), Atividade Dele-
gada e agora as melhorias 
no sistema de iluminação. As 
lâmpadas substituídas serão 
reaproveitadas em locais ne-
cessitados, como o Ribeirão 
Grande na zona rural”.

Bondioli revelou ainda 
detalhes do projeto que pro-
cura melhorar quase vinte 
mil pontos de iluminação 
pública até o fim do ano que 
vem. “Firmaremos uma PPP 
(Parceria Pública-Privada) 
para que possamos angariar 
recursos para realizar esta 
troca tão considerável. Ainda 
não temos o valor fechado 
de quanto será necessário, 
mas certamente será um in-
vestimento altíssimo. Mesmo 
assim é importante explicar 
que além de melhorar a ilu-
minação, as lâmpadas LED’s 
são muito mais econômicas 
que as atuais”.

Foto: Arquivo Atos
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Cruzeiro já recebe atendimento do
Centro Integrado de Desenvolvimento
Com capacidade de dez serviços públicos, CID inicia trabalho com atendimento e curso de capacitação

Andreah Martins
Cruzeiro

Os moradores de Cruzeiro 
podem otimizar a caminhada 
na realização de atividades 
dos serviços públicos a partir 
desta semana. Inaugurado 
na última terça-feira, o CID 
(Centro Integrado de De-
senvolvimento) unificou o 
atendimento de dez órgãos.

Com a concentração de 
serviços como PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador), MTE (Ministério do 
Trabalho e Emprego), Sala do 
Empreendedor, Departamen-
to de Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo, Banco do 
Povo, Procon, Sebrae, Acessa 
São Paulo e IBGE (instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). O objetivo é que 
desafogue o Centro e facilite 
os trabalhos de acordo com 
a necessidade da população.

O diretor de Turismo, Diego 
Miranda (PSDB), contou os 
trabalhos de adequação da 
secretaria na conclusão da 
obra. “O Turismo começou 
a resolver, primeiramente, 
seus problemas estruturais 
e legais. Reestruturamos o 
Contur (Conselho Municipal 
de Turismo), catalogamos 
pontos turísticos e atrativos. 
Foi feita a parte de documen-
tação. Agora, conseguimos a 
estrutura física, local fixo”.

Outra secretaria atuante no 
novo local é o Departamento 
Econômico. Segundo o dire-
tor do órgão, Malek Júnior, 
faltava um lugar de recepção 
aos investidores e empresá-

rios na cidade. “Não tinha 
como receber ninguém em 
um lugar inóspito, com estru-
turas velhas. Precisávamos 
arrumar não só um espaço 
físico, mas também as leis 
de incentivo para receber os 
empresários. Dentro do que 
nos cabe, primeiramente foi 
o local físico a meta”.

Malek contou ainda que 
com a preocupação atual 
de preservação do meio 

ambiente e capacitação, o 
CID comportará projetos 
para desenvolver mão de 
obra dos interessados. “Hoje, 
além do atendimento, tem a 
capacitação com o Sebrae e 
a sala do empreendedor, com 
o Senac. Próximo passo é 
buscar investimentos de fora 
da cidade, com melhorias 
nas leis de incentivo. Nós 
daremos todo o apoio que o 
empresário de fora precisar 

para se instalar e gerar inves-
timentos na cidade”. 

Para o prefeito Talhes 
Gabriel Fonseca (SD), a ge-
ração de novos investimen-
tos, principalmente com a 
regularização de empresas 
já fixadas na cidade, deve 
ser avançada com o novo 
centro. “Entregamos duas 
concessões para empresas da 
cidade, que vão ampliar suas 
atividades e gerar emprego e 

renda para o município. Até 
setembro, iremos anunciar 
duas novas empresas que 
ou ampliarão os trabalhos 
ou se estabelecerão aqui em 
Cruzeiro”.

Durante o discurso na inau-
guração, Fonseca afirmou 
a necessidade de estreitar 
os laços com as empresas 
já estabelecidas no Distrito 
Industrial, já que atuavam 
na insegurança jurídica. “É 

inconcebível fazer investi-
mentos de R$ 50 milhões 
em um local que você não 
tem segurança. Fizemos um 
trabalho junto ao cartório 
local para dar regularidade 
e escritura aos locatários e, 
assim, eles possam realizar 
novos investimentos”.

De acordo com o prefeito, 
os gastos do investimento 
foram apenas com equi-
pamentos, mobílias e ade-
quação do prédio, que têm 
estimativa entre R$ 30 mil à 
R$ 40 mil. Os órgãos, agora 
unificados, eram localizados 
em locais privados por meio 
de locação, e de acordo com 
a administração, haverá uma 
economia de cerca de R$ 5 
mil/mês.

Capacitação – O Centro, 
que fica na rua doutor Ce-
lestino, nº 1.620, na Vila 
Canevari, iniciou as atividade 
já com curso do Sebrae sobre 
excelência em atendimento, 
que teve duração de duas 
horas. Na mesma oportu-
nidade foi assinado pelo 
prefeito dois novos cursos 
que já incorporam o projeto 
de desenvolvimento da qua-
lificação dos profissionais, 
que são “A arte de encantar o 
cliente” e “Turismo Cultural” 
para orientador de visitas. As 
inscrições seguem abertas e 
serão realizadas no CID.

Os interessados devem 
levar cópia do RG e CPF. 
Para mais informações basta 
contatar pelo telefone 12 
99631-6754 ou pelo e-mail 
cidadedecruzeiro@gmail.
com.

Moradores são atendidos durante o primeiro dia de funcionamento do Centro Integrado de Desenvolvimento; cursos e serviços unificados

Foto: Andreah Martins

Potim abre vagas para 
taekwondo e hapkido

Da Redação
Potim

O projeto Taekwondo Po-
tim Fight está com inscri-
ções abertas para aulas de 
taekwondo e hapkido. O pro-

jeto funciona no Cras (Centro 
de Referência de Assistencia 
Social), no antigo prédio do 
Clube dos Trinta, com au-
las às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 18h15 às 
19h30 para turma infantil 

de taekwondo; das 19h30 
às 21h com o adulto juvenil 
de taekwondo, e a partir das 
21h, com hapkido.

De acordo com professor 
e coordenador do projeto, 
Wendel Teles, a principal 

diferença entre as duas 
lutas é que o taekwondo é 
um esporte olímpico, com 
ênfase maior em golpes que 
se baseiam em chutes. Já o 
hapkido é uma arte marcial 
com ênfase maior em técni-
cas de defesa pessoal.

Os interessados devem 
comparecer no local do trei-
no nos horários, portando 
qualquer documento pes-
soal com foto. As inscrições 
são gratuitas para todas as 
idades.

Três são presos por 
furtar casa em Pinda

Um homem de 52 anos 
foi preso na noite da última 
terça-feira acusado de ter 
furtado uma casa em Pinda-
monhangaba. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada após receber uma 
denúncia de que uma resi-
dência foi alvo de um ladrão 
no bairro Bosque da Princesa. 
Durante buscas na região, o 
criminoso foi capturado, e 

confessou que tinha deixado 
os objetos furtados em uma 
casa do bairro.

Ao entrarem no local indi-
cado, os policiais abordaram 
dois homens, de 24 e 48 
anos, que indicaram onde 
os produtos de furto esta-
vam escondidos. Também 
foi apreendido um tijolo de 
crack e cerca de R$ 2,4 mil. 
A dupla acabou presa por trá-
fico de drogas e receptação. 
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Parceria 
disponibiliza 
bicicletas 
em parque
Ação conta com 
doação de fabricante 
de autopeças; 
Isael planeja novas 
melhorias para 
Parque de Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os frequentadores do Par-
que da Cidade de Pindamo-
nhangaba contam desde o 
último domingo com uma 
nova opção de lazer para 
se exercitarem no local. 
Através do projeto “Ciclo-
Pinda”, que consiste em uma 
parceria com a iniciativa 
privada, os visitantes terão 
à disposição vinte bicicletas 
para utilizarem durante os 
passeios.

De acordo com a Prefei-
tura, desde o início do ano 
foram realizadas diversas 
obras de melhoria no Parque 
da Cidade, com o objetivo de 
oferecer maior segurança e 
conforto para os frequenta-
dores. Foram substituídos 
bancos, mesas e bebedouros. 
Também foram construídos 
banheiros e fraldários.

Para angariar recursos 
e aumentar as opções de 
lazer do espaço, a Prefei-
tura firmou uma parceria 
com a empresa Bontaz, que 
trabalha na fabricação de 
autopeças. A indústria foi a 
responsável pela doação das 
“magrelas”.

Os visitantes interessados 
em utilizar as bicicletas 
devem obrigatoriamente 
deixar seus documentos pes-
soais com a administração 
do Parque da Cidade.

Mais melhorias – Segundo 
o prefeito, Isael Domingues 
(PR), o Município espera 
receber a doação de mais 
bicicletas até o fim do ano 
e expandir o “CicloPinda” 
para outros espaços públi-
cos. O chefe do Executivo 
revelou ainda que pretende 
em breve instalar pontos 
gratuitos de sinal de internet 
no Parque.


