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INVESTIMENTO E EMPREGOS... A multinacional japonesa de vidros AGC foi homenageada na noite da

última quinta-feira pela Câmara de Guaratinguetá. O presidente de vidros planos da América do Sul, Francesco
Landi, representou a empresa e recebeu o título de cidadão honorário guaratinguetaense. Após a sessão solene,
foram confirmados novos investimentos na cidade no próximo ano.
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Postos são
assaltados em
menos de 24
horas em Lorena
Em menos de 24 horas,
Lorena registrou dois assaltos a postos de combustíveis na última semana.
Segundo a Policia Militar,
o primeiro crime ocorreu
por volta das 22h da última
quarta-feira em um posto
de combustíveis na rua Castro Alves, no Vila Zélia, via
próxima a avenida Peixoto
de Castro. De acordo com
os frentistas, o assaltante,
que não aparentava estar
armado, levou cerca de
R$ 90.
No dia seguinte, foi a
vez de um posto na ave-

nida Sete de Setembro, no
Bairro da Cruz, ser alvo de
criminosos. Os funcionários
do local relataram que um
bandido, que trajava um
moletom azul, chegou de
bicicleta e anunciou o assalto. O jovem fugiu levando
cerca de R$350.
Frentistas relataram que
foi a quarta vez que o mesmo rapaz rouba o estabelecimento comercial.
Os dois casos são investigados pela Polícia Civil,
mas nenhum dos criminosos haviam sido presos até
o fechamento desta edição.

Após críticas, Pindamonhangaba retira
pedido para implantação da tarifa de lixo
Proposta teve promessa de rejeição; medida tentava colocar em prática lei instituída em 1969
Foto: Arquivo Atos

Lixo acumulado aguarda coleta em Pinda; Prefeitura retira projeto para retomar cobrança após críticas
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Depois de receber uma
série de críticas, a Prefeitura
de Pindamonhangaba retirou
o projeto, encaminhado à
Câmara na última segunda-feira, que pedia a aplicação
da cobrança da taxa de coleta
de lixo domiciliar. A proposta
causou embate no Legislativo, nas ruas e redes sociais.
Além de revelar que o projeto foi recebido em caráter
de urgência, na noite da última quarta-feira, o vereador
Rafael Goffi (PSDB) publicou
um vídeo nas redes sociais fazendo duras críticas à medida
do prefeito Isael Domingues
(PR). O parlamentar de oposição revelou que acredita
que a proposta seria barrada
na próxima segunda-feira.
“Não dá para aceitar essa
cobrança. Conversei com
diversos vereadores e eles
também se mostraram contrários. Então a tendência é
que o projeto seja rejeitado.
O prefeito não tem que criar
mais taxas porque a população já enfrenta dificuldades
causadas pelo desemprego
e a crise econômica do País”,
frisou o parlamentar tucano.
O tucano criticou ainda a
postura de Isael por não ter

consultado a Câmara antes de
tomar a decisão de instituir a
cobrança pelo serviço da coleta. “Ninguém da Prefeitura
nos procurou para explicar
o motivo e como funcionaria esta medida. Um projeto
desta importância não podia
ter sido feito desta maneira”.
Mas as críticas foram o
bastante para impedir a
votação. No fim da tarde
desta sexta-feira, a Prefeitura
encaminhou o pedido para a
retirada da pauta.
Em nota oficial, o Executivo
anunciou que solicitou a retirada da minuta do projeto
de lei referente à Taxa de
Coleta de Lixo Domiciliar.
De acordo com o texto “a
intenção do projeto de lei
era apenas regulamentar
a Taxa de Coleta de Lixo
Domiciliar, que já existia em
Pindamonhangaba desde de
1969, com a Lei 1.156, que
criou o Código Tributário do
Município (trecho da nota)”.
Ainda segundo a Prefeitura,
a regulamentação da taxa
buscava atender exigências
de órgãos fiscalizadores,
como o Tribunal de Contas.
“A decisão da Prefeitura de
retirar o projeto se deve à
manifestação contraria por
parte da população”.
Antes mesmo da retirada,

outro vereador oposicionista
que utilizou as redes sociais
para revelar que votará contrariamente ao pedido da Prefeitura foi Roderley Miotto
(PSDB). No vídeo publicado
em seu perfil no Facebook, na
manhã da última sexta-feira,
o parlamentar afirmou que
foi procurado por diversos
moradores indignados com
a possível criação do imposto.
A Prefeitura informou que
embora nunca aplicada, a
taxa de coleta de lixo domiciliar foi instituída em
Pindamonhangaba em 1969.
Porém, em 1984 houve uma
alteração das alíquotas das
tabelas e complemento dos
tributos municipais. Já em
2003, houve mais uma adequação no Código Tributário
do Município, que ocasionou
diversas mudanças na tabela
e valores de impostos.
O Executivo justificou ainda
que dados da Confederação
Nacional dos Municípios
mostram que mais de três mil
cidades brasileira efetuam a
cobrança da taxa. Na região,
Pindamonhangaba é uma
das cidades que não cobram
pela coleta do lixo. A tarifa é
cobrada em cidades como São
José dos Campos, Taubaté,
Jacareí, Ubatuba, Guaratinguetá, Lorena e Tremembé.
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Guará e Senac
assinam parceria
para elaboração de
projetos do turismo
O convênio firmado contempla a
elaboração do plano diretor e projetos
para fomentar o setor no município
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá firmou parceria com
o Senac, para elaboração do
Plano Diretor de Turismo.
A assinatura do convênio
ocorreu na última terça-feira, no gabinete do prefeito
Marcus Soliva (PSB) e contou
as presenças do secretário
de Turismo Felício Murade,
das lideranças da instituição
de ensino.
Intitulada Estância Turística desde 2014, Guaratinguetá quer fomentar o turismo
religioso, carro chefe do
setor, e fortalecer o turismo
de aventura, praticado através de trilhas e rotas rurais.
A estratégia é alterar a dinâmica comercial da cidade
para, futuramente, atender a
demanda dos fins de semana.
A parceria entre a Prefeitura e o Senac deve nortear
o setor. “A ideia é fortalecer
o turismo religioso e abrir
novas frentes. Mas tudo isso
é pensado a partir do plano
diretor. Nossa estimativa
é de que entre fevereiro e
março ele esteja pronto. A
partir daí vamos cumprir as
diretrizes do que for estabelecido”, assegurou Murade.

O plano diretor é composto de um inventário, onde
são apontados os equipamentos e atrativos turísticos.
Também compõe o plano,
uma pesquisa de demanda,
na qual será necessário estudar o perfil do turista que
visita Guaratinguetá. Posteriormente, serão realizadas
oficinas com pessoas locais
para finalizar o documento.
Conforme a cidade se desenvolve no setor e o ICMS
(Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços) aumenta,
o recurso para o turismo
também cresce. O reajuste
é gradativo a cada ano e a
previsão é de que sofra uma
pequena elevação nos próximos anos. Ainda assim, para
2018, o valor informado
pelo secretário é inalterado e está previsto em R$4
milhões.
Além das diretrizes, o
secretário confirmou que
o setor teria aproximadamente R$ 4 milhões para
investir no ano que vem.
Mas do total, 35% ficarão
contingenciados pelo Governo do Estado. “Devemos
receber R$ 2,7 milhões. Esse
total será dedicado a estação
turismo”.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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AGC investe em nova
tecnologia e pode
gerar trezentos novos
empregos em 2018
Multinacional prepara lançamento
de novo forno no em 2018;
investimento acumulado em Guará
pode chegar aos R$ 2 bilhões
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A multinacional japonesa
de vidros AGC foi homenageada na noite da última
quinta-feira pela Câmara de
Guaratinguetá. O presidente
de vidros planos da América
do Sul, Francesco Landi,
representou a empresa e
recebeu o título de cidadão
honorário guaratinguetaense. Após a sessão solene,
foram confirmados novos
investimentos na cidade no
próximo ano.
Landi revelou que a partir de 2018 a fábrica de
Guaratinguetá irá produzir
um vidro diferente do que
vem sendo produzido, com
tecnologia antitérmica. O
valor do investimento não foi
revelado, mas de acordo com
o diretor será milionário.
“Passa de dezenas de milhões
de reais”, assegurou.
O novo forno, que irá produzir o vidro, deve começar
a operar no segundo semestre de 2018. Com o alto
investimento, a projeção da
AGC é de que a demanda de
consumo do novo produto
também seja alta. Atrelado ao desenvolvimento da
empresa está a geração de
empregos que, somente no
ano que vem, pode ganhar
trezentas novas vagas diretas na multinacional.

“No total nós acreditamos
que vamos gerar trezentos
novos postos de trabalho
aqui para a fábrica de Guaratinguetá. Bem cedo vamos
começar a fazer entrevista e
escolher novos funcionários”,
revelou.
A AGC Vidros foi inaugurada em Guaratinguetá
em 2014. Desde então a
empresa tem crescido de
forma progressiva. Em 2022,
quando completar oito anos
de instalação, a multinacional vai ter alcançado a marca
de R$ 2 bilhões investidos
na cidade.
“Considerando a primeira
planta, o novo forno, que é
bem maior, e com esse novo
investimento, vamos chegar
perto de R$ 2 bilhões investimentos aqui em Guaratinguetá”, concluiu.
Ano positivo – Diferente
dos últimos dois anos, 2017
está sendo positivo para a
multinacional. De acordo
com Landi, a crise que atingiu o País chegou com força
na multinacional. “Mas agora
começamos a ter sinais positivos e a demanda de vidros
subiu bastante”, detalhou.
A sessão solene que homenageou Francesco Landi
e a AGC teve participações
das lideranças políticas de
Guaratinguetá e empresários dos setores comercial e
industrial.
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Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda 150

titan ano 2012 – vermelha. Tr. F: 991048822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda
VENDO Corsa ano
97 – GL 1.6 – azul ,
abaixo tabela. Tr.F:
99212-1570 - Pinda
VENDO Pickup corsa
GL 1.6 ano 2000 –
branca. R$ 12 mil.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Classic Life
1.0 ano 2010 – cinza.
R$ 17 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda

Conserta-se máquina de lavar e geladeira freezer, visita
grátis. Aceitamos
cartões Tel: 997208989 ou 3108-2606
Montador de móveis. Orçamento sem
compromisso. Falar
com Paulinho, telefone: 99715-5971
Faço faxina e passo roupa. Sou dona
de casa. Tenho experiência. Telefone:
3013-7827
FA Ç O v i a j e n s p /
qualquer lugar –
tds os dias, finais
de semana – possuo Fiat Doblo nova

(6 passag.). Tr.F:
3643-1327/991944495/982451111/99718-6236 –
Pinda
FAÇO serviço de
poda de arbusto,
grama e carpina de
quintal. Tr.F: 991886730 – Pinda
Aulas particulares
reforço escolar – Matemática (professor)
Ensino Fundamental
II – Ensino Médio
– Auxilio para preparação em concursos
(aulas a domicilio
Pinda). Tr.F: 36482960/ 99712-5919
– Pinda

Alugo 2 apartamentos em Lorena: quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço - 2º e 3º andar,
ambos com sacada
- Rua Goes Monterio 425 - tel: 992497053 ou 98161-3216
falar com Vaneide,
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Kitnet c/
agua incluso – Rua
Guilherme José
Gama Pestana –
Campo Alegre/Pinda
– c/quarto/coz., área
serviço, entr. p/carro. R$ 500,00. Tr. F:
99637-3371 – Pinda
ALUGO Kitnet –

Jardim Roseli. Tr.F:
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento,
centro de Ubatuba.
Fim de semana e
feriado. Telefone:
99607-4653
Alugo apartamento
em Ubatuba, Perequê, 100m da praia,
2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
sacada. Falar com
João no telefone:
99660-1490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda
ALUGO suíte –
Araretama – Tr.F:
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Ubatuba – Praia Pereque-açu. Tr.c/Beto F:
98822-0190/992222207 - Pinda
VENDO URGENTE Sítio – Lagoinha
– c/26 alqueires –
casa c/3 dorms., sl,
coz., á/serv., churrasq., lago p/pesca,
p a s t a g e n s , ó t i ma
localização, . Aceito proposta. Tr.F:
99667-1128/996255300
VENDO terreno
– Cidade Jardim
– murado, próx. A
padaria. Tr.F: 981172259/3645-2899 –
Pinda
Alugo casa, centro
de Paraty para fim
de semana e feriado.
Acomodação para 6
pessoas. Falar com
Sebastião 31327398
Alugo apartamento
em Ubatuba. Praia
grande, 200m da
praia, para 8 pessoas, condomínio fechado, 2 quartos, ar
condicionado, área
de lazer. Telefone:
3133-6614
Alugo casa em Ubatuba, centro, de
frente para o mar,
4 quartos, 3 banheiros, 2 salas, garagem para 5 carros.
Ótima localização.
Te l e f o n e : 9 9 7 2 6 6410

VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa
– Res.Andrade/
Crispim – novíssima – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv.,
garagem p/ 2 carros
– doc.ok a vista e
financiada. R$ 180
mil. Tr.c/proprietário
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 –
Pinda
VENDO ou TROCO Casa com ótima localização,
c/3 salas, 3 dorms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa,
desp., edic.nos fundos, AT 300m2, AC
255,50m2, garagem
p/3 carros, doc.ok,
Aceito casas menores valores como
pagamento de igual
valor. R$ 580 mil.
Tr. F:99603-4839 –
Pinda
Alugo apartamento, casa, kitnet em
Ubatuba, próximo
a praia grande e
tenório. Telefone:
99752-0968
Aluga-se chácara do
alto da Serra, com
piscina, campo de
futebol, churrasqueira, salão de jogos. 5
quartos. Telefone:
3127-1161
Aluga-se apartamento em Aparecida, bairro Santa
Rita, R$ 800,00, 3
dormitórios. Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Avenida Padroeira do
Brasil em Aparecida.
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande – c/1.700m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jardim Mariana – plano, murado, doc.ok.
Tr.F: 99208-3712
- Pinda
VENDO Chácara –
Bº Bom Sucesso –
c/1.000m2 – casa
c/3dorms., sl, coz.,
varanda, piscina,
pomar formado á/
lazer c/parque. Aceito proposto e troca
por casa em Ubatuba. Tr.F: 996255 3 0 2 / 8 9 6 6 7 - 11 2 3
– Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final.
Aceito carro como
parte de pagamento.
Tr.F: 99113-3434 –
Pinda

Guará - Aluga-se
área de 500m² com
infraestrutura para
eventos. Telefone:
3132-7171
Alugo apartamento,
3 quartos, 2 banheiros e garagem no
campo do galvão.
Próximo ao Shopping - Telefone:
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., s/1 ste, banh.,
coz., sala, lavan.,
garagem c/portão
automát., td reformada, ou TROCO
por casa mais prox.
ao centro. R$ 210
m i l . Tr. F : 9 9 6 5 0 0376/99788-3025
– Pinda
VENDO ou TROCO por casa menor
valor/sítios/outros,
sobrado c/214m2
AC – c/3dorsms., 2
banhs., churrasq.,
portas blindex, portão automát., Bº
Mantiqueira/Moreira
César, escrit.registrada. Tr.F: 996208676 – Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO ou TROCO
sobrado – Crispim –
próx. Ao “Mello de
Moraes” – c/3dorms., sl, copa/coz.,
á/serv., 2 banhs.,
edic., sacada, por
casa em Ubatuba
– AT 300m2 – AC
198 m2. Tr.F: 996671128 - Pinda
Aluga-se ponto comercial na Praça
João Vieira dos Santos, Vila Mariana,
Aparecida - Telefone: 3122-3217Guará
Aluga-se Apartamento Guará - na
Chacara Selles,
sala, cozinha, banheiro, 3 quartos
(1 suíte), área de
serviço, elevador, 1
vaga. R$ 1.250,00.
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma
edícula mobiliada,
com garagem, no
Village Santana.

Alugo ponto comercial no Beira Rio,
2 banheiros, 3 amb i e n t e s . Va l o r a
combinar. Telefone:
99676-2177
Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857
VENDO Piscina fibra
– 2x2 – pouco tempo
de uso. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO Carrinho de
bebe (rosa/cinza)
– semi-novo. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de panela – vermelho – na
caixa. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO 1 cadeira
de barbeiro (antiga)
. Tr.F: 99160-9193
– Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado de conservação.
Tr.F: 99199-0341 –
Pinda
VENDO cama box
de casal – e 2 camas
solteiro. Tr.F: 991990341 – Pinda
Vendo loja estocada.
Entrar e trabalhar.
Em Aparecida, atras
da igreja velha. Falar
com Patricia nos telefones: 98188-6223
ou 99606-0408
Ponto comercial
novo, 50m² Telefone:
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000
cartões de visita
+ b a n n e r, s ó R $
200,00. Telefone:
99609-0648
Vende-se um restaurante em Aparecida,
todo equipado, sem
luva, oportunidade
única. Aproveite! Telefone: 99783-1190
Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192
Lucia, bolos, doces e
salgados. Grandes,
médios e pequenos.
Te l e f o n e : 9 9 11 3 5945 ou 3122-3691

Vendo Jazigo Cemitério Senhor dos
Passos. Telefone:
3132-1325
Compro sucata do
seu quintal. Latinha
R$ 3,50Kg. Telefone:
3125-2979
Vende-se lavatório
primeira linha, verde claro, medindo
1.02x0.56 R$ 80,00.
Tratar com Julio no
telefone: 3132-3567
ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone: 99611-5480
Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar
com Diego.
Vendo uma chapa
de lanche da marca Sire. vendo varia
porta blindex. Telefone: 3105-1138 ou
98265-2582
DD Brinquedos, tudo
para sua festa. Cama
elástica, piscina de
bolinha, tobogã, quadra de sabão, pipoca, algodão doce,
churros. Telefone:
98123-3499
Bebiano bilhar, locação, reforma e venda
de mesas de bilhar
e pebolim. Telefone:
99637-8844
Curso Mecânico de
motos. Faça como
nossos ex-alunos,
seja um mecânico
de sucesso! Telefone: 3133-4600 ou
99610-6938
Aluga-se mesas,
cadeiras plásticas,
freezers, toalhas.
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pensionista, precisando
de dinheiro e não
tem margem? Temos
1.500,00 aprovado
para você! Ligue
3133-1674
Vendo maquinário
de padaria, mesa
de vidro, geladeira
de bolo, máquina de
café expresso, overlock industrial. Telefone: 99778-3377

