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Basf e AGC ampliam projeção 
de abertura de empregos
Negociações em Guaratinguetá devem alavancar setor industrial e fortalecer 
mercado regional em 2018; cidade mantém conversa com outra multinacional

O ano começou com sinais 
positivos para o setor indus-
trial de Guaratinguetá. A AGC 
vai inaugurar um novo forno 
no segundo semestre, após 
investimento milionário. Além 
da gigante japonesa, líder no 
mercado mundial de vidros, 

a multinacional alemã Basf 
faz os ajustes para trazer 
uma nova unidade para o 
município, com investimento 
na ordem de R$ 35 milhões. 
Guaratinguetá está negocian-
do com uma gigante do setor 
industrial nacional e uma 

nova multinacional do seg-
mento de metalurgia. Ambas 
as discussões estão em fase 
inicial, mas o sinal emitido 
pelo chefe do Executivo é 
positivo, já que o município 
tem todos os elementos ne-
cessários para instalação das 

unidades. Realidade colocada 
em pauta no último ano é o in-
vestimento da AGC para 2018 
e 2019. Um novo forno será 
inaugurado no segundo se-
mestre e vai puxar empregos, 
com a abertura de trezentas 
vagas. Para o ano que vem 

o cenário é ainda melhor. 
“Será inaugurada a segunda 
unidade fabril, com investi-
mento de R$ 700 milhões, que 
irá dobrar sua capacidade”, 
destacou o prefeito Marcus 
Soliva (PSB).
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MAIS EMPREGO  O ano começou com perspectivas de recuperação na economia e abertura de postos de 
trabalho, depois de um 2017 preocupante. Ainda sem as informações de dezembro, o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) apontou para alta em parte dos municípios da região. Pág. 5

Ed Motta, um dos destaques da grade de atrações no 1º Fest Cunha; evento tem promessa de  boa música

Foto: Juliana Aguilera

Cunha Fest 
reúne ídolos 
da música 
nacional

Cunha recebe entre os dias 
25 e 28 o Verão na Montanha, 
o 1º Cunha Fest. O evento 
contará com shows de jazz, 
blues, soul, folk e música 
brasileira. O festival vai reunir 
músicos de diferentes estilos 
e artistas renomados, como 
Tiago Abravanel e Ed Motta, 
que se apresentarão no palco 
que será montado ao lado da 
Igreja da Matriz. No próximo 
dia 25, às 22h o cantor e 
compositor Fernando Rios 
abrirá o festival com o show 
Viva Tim e Ben. 

MIT atende 
Capitólio de 
Cruzeiro com 
R$ 374 mil

Com a entrada no MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico), 
um dos principais símbolos 
históricos da cidade, o Teatro 
Capitólio, será contemplado 
com pouco mais de R$ 374 mil 
em infraestrutura e compra de 
equipamentos. Mas a reforma 
ainda não tem previsão para 
iniciar as atividades.
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Teatro Capitólio; nova reforma

Lorena aposta 
na população 
para aval
no Zona Azul

Quase oito meses após a 
Câmara de Lorena rejeitar o 
projeto que buscava implan-
tar o sistema de zona azul no 
Centro, a Prefeitura revelou 
na última semana que a pro-
posta será reencaminhada ao 
Legislativo. Para evitar que a 
lei seja novamente barrada, 
a Prefeitura busca convencer 
os vereadores através do 
apelo popular.
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Nova tarifa 
do turismo 
ganha apoio 
em Aparecida

O projeto que poderia esta-
belecer o pagamento faculta-
tivo de uma taxa para turistas 
hospedados em Aparecida 
não foi votado em 2017. A 
proposta pelo voucher turís-
tico foi discutida na Câmara 
no segundo semestre, e seria 
votada na última sessão do 
ano, mas o projeto foi reti-
rado da pauta. O Executivo 
analisa se o documento será 
encaminhado novamente 
para votação.

Homem é morto 
com três tiros 
em Cruzeiro

A Polícia Civil abriu inquérito 
para investigar o assassinato 
de um homem de 44 anos na 
madrugada da última segun-
da-feira, em Cruzeiro.

Pavimentação 
ainda é alvo de 
reclamações 
em Cachoeira

Uma reunião entre o de-
putado André do Prado 
(PR), o governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) e o prefeito 
de Cachoeira Paulista Edson 
Mota (PR) definiu um orça-
mento de R$ 550 mil para 
a pavimentação da avenida 
Maestro Lorena, via que 
liga o Bairro do São João à 
Canção Nova.

Manthiqueira 
perde e dá 
adeus à Copa 
São Paulo

O sonho de chegar à segun-
da fase da Copa São Paulo de 
Juniores chegou ao fim para 
o Manthiqueira. Precisando 
de uma vitória para avançar, 
já que no jogo preliminar o 
Botafogo-PB havia vencido o 
São Bento por 1 a 0, a Laranja 
não se encontrou dentro de 
campo. Melhor durante os 
noventa minutos, o Tricolor 
fez valer a força do seu elenco 
e bateu o time de Guaratin-
guetá por 2 a 0.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Reprodução
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Voucher do turismo ganha apoio para 
retomada de tema na Câmara de Aparecida
Projeto de tarifa de hospedagem, que seria votado em 2017, pode retornar ao Legislativo neste ano

Cena aérea de Aparecida; hotéis da cidade aguardam projeto que cria tarifa facultativa que pode voltar à pauta na Câmara em 2018

Leandro Oliveira
Aparecida

O projeto que poderia 
estabelecer o pagamento 
facultativo de uma taxa 
para turistas hospedados 
em Aparecida não foi votado 
em 2017. A proposta pelo 
voucher turístico foi discu-
tida na Câmara no segundo 
semestre e seria votada na 
última sessão do ano, mas o 
projeto foi retirado da pauta. 
O Executivo analisa se o do-
cumento será encaminhado 
novamente para votação.

A proposta pelo voucher 
turístico, que custaria R$3 
e seria cobrado de cada tu-
rista hospedado em hotéis, 
pousadas ou pensões de 
Aparecida, causou tumulto 
em agosto. A Câmara re-
cebeu grande participação 
popular na sessão que discu-
tiu o projeto. O documento 
havia sido encaminhado em 
maio.

Após a apresentação, o 
texto original recebeu al-
terações. A principal foi a 
retirada da obrigatorieda-
de da cobrança para cada 
hóspede em Aparecida. O 
Executivo entendeu que 
os hotéis precisariam ter a 
liberdade de escolher se co-

brariam ou não dos turistas. 
Após tramitação normal a 
proposta voltou à Câmara, 
mas não foi votada.

No fim de 2018 o docu-
mento entraria em votação, 
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mas não entrou. O secretário 
de Administração de Apare-
cida, Domingos Léo Montei-
ro, enfatizou que a captação 
de recursos para o turismo 
de Aparecida ainda é muito 

pequena. “Precisamos de 
mais recursos para investir 
no turismo. Da verba que 
nós recebemos para, exclu-
sivamente, investirmos no 
turismo, são apenas R$ 0,25 

por turista. Praticamente ir-
risório o que a gente investe 
no turismo, sendo Aparecida 
uma cidade que recebe mais 
de 12 milhões de visitantes 
todo ano”.

Segundo o secretário, a 
Prefeitura defendeu a pro-
posta pelo voucher. Questio-
nado se o projeto deve retor-
nar ao Legislativo neste ano, 
Monteiro não confirmou, 
porém, defendeu a opção 
pensada pelo Executivo e 
enfatizou que dentro do 
planejado, é uma solução 
aplicável. 

“É uma proposta viável e 
legal, sob o ponto de vista 
jurídico, o entendimento 
da Prefeitura é que pode 
ser aplicada. Até com as dis-
cussões que fizemos com as 
classes envolvidas fizemos 
debates e ajustes no docu-
mento. Quanto ao reenvio, 
não posso dizer, será uma 
decisão apenas do prefeito”, 
concluiu.

Aparecida recebe, em mé-
dia, 12 milhões de visitantes 
por ano. Em 2017, o número 
de turistas que visitaram a 
cidade ultrapassou a marca 
de 13 milhões. No ano pas-
sado o município recebeu 
um monumento de 50 me-
tros de altura, que deve ser o 
principal ponto de visitação 
turística fora do Santuário 
Nacional. A projeção é de 
que neste ano a marca se 
mantenha acima dos 13 
milhões de turistas.

Foto: Arquivo Atos

Bastidores da Política

Gustavo Rodrigues

Beto do Renato

Chico Hair

Beto Pereira

Thales Gabriel

Mauro Fradique

Marcelo Santa Causa

Edson Nota

Marcelo Marcondes

Argentino
Rola pelos corredores da Câmara 

de Guará que não será com distri-
buição de vinhos argentinos que 

o Chico Hair 
vai conseguir 
induzir a apro-
vação de suas 
contas de 2013, 
que chegaram 
rejeitadas pelo 
Tribunal. Co-
menta-se que 
a de 2014 foi 

no ‘vai da valsa’, na última sessão 
do ano passado, porque tinha apro-
vação do TCE, apesar de muitos 
apontamentos e ressalvas.

Tinta na caneta
E por falar em Chico Hair, co-

menta-se que Marcelo Pazzini está 
com tinta na caneta para direcionar 
o PSDB local na política de bastido-
res, ou seja, na soma com o PMDB 
de Argus Ranieri, para azucrinar o 
plantão do governo Marcus Soliva.

De fato e de direito
É voz corrente pelas esquinas de 

Cachoeira Paulista que o comando 
da cidade está nas mãos do prefeito 
Edson Nota, mas pelo andar da 
carruagem, quem manda de fato 
é a poderosa Gisele Fernandes e 
‘ponto final’. Perguntem à turma 
do corredor...

Fala mas não cumpre
Pegou mal o prefeito de Cacho-

eira, Edson Nota, ter prometido 
no palanque da 
festa de Natal 
aumentar 10% 
no salário dos 
funcionários 
municipais, e  
na hora de tor-
nar realidade, 
quebrar a pro-
messa, reduzin-
do para apenas 3%. Os vereadores 
da subserviência justificaram que 

no ele agiu sob o calor dos aplau-
sos, outros afirmam que ele não 
havia consultado a Gisele quando 
prometeu! Perguntem ao Robin só 
Batman...

Expectativas
O presidente da Câmara de 

Aparecida, Marcelo Marcondes, ao 
que tudo indica fará o que a muito 
os eleitores conscientes da Capital 
Mariana da Fé 
aguardavam: 
mudanças e res-
peito ao erário. 
A mostra disso 
foi a propos-
ta da redução 
dos apadrinha-
mentos políti-
cos através de 
concurso público, ou seja, menos 
indicados no Legislativo, mais fun-
cionários efetivos para que possam 
ser cobradas responsabilidade e 
desempenho no serviço.

Promessa
Ventos do Legislativo de Gua-

ra dão conta que a disputa para a 
próxima presidência da Câmara 

já está avançada 
entre os gabine-
tes da oposição. 
Disseram que na 
promessa de ser 
indicado pelo 
PMDB, o ve-
reador Marcelo 
da Santa Causa 
(PSD) chegou 

até votar contra o projeto da saúde 
do prefeito Marcus Soliva no final 
do ano passado. Perguntem ao Ney 
Carteiro...

Retaliação
É por relembrar a tentativa de 

contratação de uma OS para admi-
nistrar o Pronto Socorro de Guará, o 
PSDB - made-in-Pazzini, está ame-
açando expulsar o suplente Vantuir 
Farias do partido, por ter votado 

favorável ao projeto do prefeito 
Marcus Soliva.

Receita caseira
A especulação política de Lore-

na admite pelo menos três grupos 
políticos que gravitam em torno 
do prefeito Fabio Marcondes, 
traçando metas 
para o processo 
de sucessão. O 
PMDB de Gus-
tavo Rodrigues, 
que ganha for-
ça na Câmara 
e no gabinete 
da vice prefeita 
Marietta Barte-
lega; o PSDB, que conta com o po-
der de articulação de Luiz Fernando 
e a movimentação de Galão Aquino 
prepara arquiteta a plataforma para 
2020. Já o PPS, com representação 
no Legislativo e tempero ‘Mar-
condes’, se viabiliza para fechar a 
‘trinca de ouro’ e manter o comando 
da cidade até 2024.

Agregado ou independente
Ainda sobre grupos que se 

fortalecem politicamente para 
próxima temporada de ‘caça aos 

votos’ para Câ-
mara e Prefei-
tura, o DEM do 
vereador Beto 
Pereira aposta 
em nomes para 
uma possível 
c o m p o s i ç ã o 
majoritária. Os 
empresá r io s 

Fabio Bonfim e Renato Marton, 
são nomes que somam aos demais, 
inclusive para candidatura indepen-
dente, de acordo com o comporta-
mento do mercado em 2020.

O outro lado da questão 
Ainda sem definição partidária, 

o prefeituravel Sylvio Ballerini se-
gue apenas com seu discurso solo, 
enquanto seus agregados da campa-

nha passada buscam sobreviver pró-
ximo ao poder paralelo, esperando 
o calendário eleitoral para subirem 
novamente em seu palanque.

Incompatibilidade
Comenta-se pelas rodas políticas 

de Lorena que uma das motivações 
do discurso de Sylvio Ballerini de 
provavelmente deixar o PTB seria 

o fortalecimen-
to do vereador 
Maurinho Fradi-
que no partido. 
O futuro presi-
dente da Câma-
ra tem buscado 
viabilizar um 
grupo de pesso-
as em torno de 

si, e para não faltar espaço pra nin-
guém, abraçou também o PSB. Há 
quem aposte que Maurinho deverá 
fazer parte de alguma candidatura 
majoritária, e que talvez não seja a 
de Ballerini...

Controvérsia!!!
As viúvas do ex-prefeito Fran-

cisco Carlos, que no passado rece-
beram críticas pela falta do Carnaval 
de rua, agora se unem aos mesmos 
críticos contra o prefeito Marcus So-
liva pelo fato da Prefeitura realizar 
o evento. A controvérsia, segundo 
observadores, é por causa da tercei-
rização da Avenida para o desfile das 
Escolas de Samba.

Temperatura máxima
Esquenta o clima pré-eleitoral 

em Canas. O ex-prefeito Naldinho 
Zanin acerta o 
passo e não des-
carta a possibili-
dade de candida-
tura em 2020. De 
acordo com um 
grupo de amigos, 
com novos pro-
jetos e motiva-
ção para fazer o 

melhor para a cidade, Naldinho já 
Naldinho Zanim

estaria no ‘corpo a corpo’ com os 
eleitores em busca apoio.

Temperatura máxima II
O mercado político de Aparecida 

dá como certo o retorno de Zé Lou-
quinho ao cenário eleitoral. Após 
oito longos anos de inelegibilidade 
por ‘obra e graça’ da Justiça Eleito-
ral’ e recuperado de um problema 
de saúde, o experiente ex-prefeito 
demonstra que está com ‘fôlego’ 
para enfrentar os novatos da política 
local.

Temperatura máxima III
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que o Beto do Renato (PTB), 
já está em aquecimento para 2020, 

porém com ‘pit 
stop’ programa-
do para a pró-
xima eleição 
de deputado. 
Disseram que 
e x - v e r e a d o r 
está buscando 
entendimento 
com seu líder 

partidário, deputado Campos Ma-
chado, qual a melhor posição para 
seu jogo de 2018: estadual ou fede-
ral. Ah! Falaram ainda que apoio 
não vai faltar.

Urgência e emergência
O prefeito de Cruzeiro, Tha-

les Gabriel, teve que postergar o 
final da intervenção da Prefeitura 

na Santa Casa 
local, principal-
mente depois 
de uma reunião 
minuciosa com 
a administração 
do hospital. Por 
vários motivos e 
aspectos econô-
micos, Gabriel 

e seu vice Dr. Davi chegaram a 
conclusão que a unidade ainda não 
tem condições de sobreviver sem o 
aporte da administração.
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Passagem de ônibus aumenta 50 centavos em Cruzeiro

Novas regras do MEI 
passam a valer em janeiro

Prefeitura de Lorena aposta em apoio 
da população para aval no Zona Azul

Prefeitura destaca melhoras no serviço e frota para autorização de aumento da tarifa

Mudanças do teto anual pedem atenção maior de autônomo

Primeiro projeto foi rejeitado pela Câmara em 2017; medida busca acabar com “monopólio” de vagas

Rua do Centro de Lorena é disputada por carros e motos; sem espaço para estacionamento, cidade deve voltar à debater zona azul

Lucas Barbosa
Lorena

Quase oito meses após a 
Câmara de Lorena rejeitar o 
projeto que buscava implan-
tar o sistema de zona azul no 
Centro, a Prefeitura revelou 
na última semana que a pro-
posta será reencaminhada ao 
Legislativo. Para evitar que a 
lei seja novamente barrada, 
a Prefeitura busca convencer 
os vereadores através do 
apelo popular.

Tráfego intenso, vias es-
treitas e falta de vagas de 
estacionamento. Estas são 
as barreiras diárias que os 
motoristas historicamente 
enfrentam na região central 
de Lorena. Buscando elimi-
nar pelo menos um destes 
obstáculos, o Executivo en-
caminhou ao Legislativo, no 
primeiro semestre de 2017, 
um projeto que visava a 
contratação de uma empresa 
terceirizada que implantaria 
e administraria o sistema de 
estacionamento rotativo. Mas 
a proposta acabou rejeitada 
no fim de maio após votação 
acirrada, que teve o placar de 
9 votos a 8. Antes do voto de 
minerva do presidente da Câ-
mara, Waldemilson da Silva, 
o Tão (PR), votaram de forma 
contrária os parlamentares 
Maurinho Fradique (PTB), 
Valdir da Funerária (PRB), 
Lúcia da Saúde (PP), Samuel 
de Melo (PTB), Elcinho Viei-
ra (PV), Pedro da Vila Brito 
(PTB), Fábio Longuinho (PSC) 
e Alfredo Investigador (PV).

Os oposicionistas justifica-

ram a decisão afirmando que 
eram contrários ao projeto, 
pois ele criaria mais um im-
posto para a população. O 
argumento foi questionado 
pelos vereadores favoráveis 
à medida, que frisaram que o 
gasto dos motoristas já exis-
te, pois já que não encontram 
vagas acabam recorrendo aos 
estacionamentos privados.

Na época, a decisão do 
Legislativo foi criticada pelo 
secretário de Trânsito e 
Transportes, Marcos Ramos, 
o Marquinhos Colchoaria 
Ramos, que afirmou que o 
projeto era peça fundamental 
para evitar que as vagas de     
estacionamento fossem “mo-
nopolizadas” pelos motoris-
tas que trabalham na região e 

costumam ocupar os espaços 
durante o horário comer-
cial. A implantação criaria 
ainda uma concorrência aos 
estacionamentos privados 
da região, que acabariam 
abaixando o valor cobrado 
aos clientes.

Para conseguir o aval le-
gislativo, Marquinhos aposta 
que os vereadores tenham 

ouvido o clamor popular 
após uma suposta reper-
cussão negativa da rejeição 
do projeto. “Conversei com 
alguns parlamentares que 
revelaram que foram pro-
curados por comerciantes 
e motoristas que enxergam 
na zona azul a melhor saída 
para acabar com a falta de 
vagas no Centro. Achei muito 

nobre essa atitude deles de 
mudarem de posicionamento 
após ouvirem melhor a opi-
nião do povo. Fizemos algu-
mas atualizações e estamos 
confiantes que desta vez o 
projeto será aprovado”.

Além de revelar que a pro-
posta será encaminhada à 
Câmara ainda no primeiro 
trimestre do ano, o secretário 
revelou que três empresas já 
demonstraram interesse em 
participarem de um futuro 
processo licitatório.

Voz do povo – Para o repre-
sentante comercial Edson dos 
Santos, 33 anos, a implanta-
ção da zona azul seria um 
alívio para os motoristas que 
trafegam pelo Centro. “É pra-
ticamente impossível achar 
uma vaga aqui na rua Major 
Oliveira Borges ou na Duque 
de Caxias. Já que não tem o 
que fazer, acabo colocando 
o carro no estacionamento 
toda vez que venho aqui. É 
uma vergonha quase todas as 
cidades vizinhas terem zona 
azul e Lorena não”.

O auxiliar de produção 
Reginaldo Dias, 39 anos, 
acredita que o estacionamen-
to rotativo contribuiria para 
uma reordenação no sistema 
de trânsito do município. “É 
injusto o pessoal que traba-
lha aqui no Centro ocupar o 
dia inteiro as vagas. Já que 
não tem onde parar, muitas 
pessoas acabam estacionan-
do em local proibido ou em 
vagas preferenciais. Acho 
que a zona azul iria deixar 
as coisas mais justas e orga-
nizadas”.

Foto: Lucas Barbosa

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Andar de ônibus em Cruzei-
ro está mais caro desde esta 
última terça-feira, quando 
começou a vigorar o novo va-
lor da tarifa do transporte pú-
blico, que passou dos R$2,80 
para os atuais R$3,30, au-
mento de 15%. O reajuste foi 
aprovado pela Prefeitura, que 
justificou a medida alegando 
que há mais de três anos a 
cidade não passava por uma 

adequação dos valores tari-
fários do transporte.

Em entrevista à Rádio Apa-
recida, o secretário de Pla-
nejamento e Obras, Rodolfo 
Scamilla, destacou que o 
reajuste de R$ 0,50 no valor 
da passagem foi autorizado 
pela atual administração, ba-
seando-se principalmente nos 
reajustes dos combustíveis e 
pelo fato de que o último re-
ajuste foi em junho de 2014. 
“O reajuste foi necessário 
devido, principalmente, ao 

tempo sem reajuste, as ade-
quações que a empresa de 
ônibus fez nos equipamentos, 
nos veículos que estão em 
circulação na cidade e tam-
bém ao aumento no preço do 
combustível, principalmente 
no diesel”. 

A ABC Transportes, res-
ponsável pelo serviço em 
Cruzeiro, havia solicitado 
um aumento ainda maior da 
passagem para este ano. A 
empresa pediu um reajuste 
de 35,7%. Caso fosse aceito, 

a tarifa subiria para R$ 3,80, 
mesmo valor cobrado hoje 
em Guaratinguetá, cidade que 
conta com um número maior 
de habitantes.

Os relatos de moradores 
de que os ônibus utilizados 
pela empresa no transporte 
público de Cruzeiro têm apre-
sentado defeito, alguns até 
quebrando nas vias, foram 
respondidos por Scamilla, 
que garantiu que o aumento 
na passagem também cumpre 
a exigência contratual de 

melhoria do serviço prestado. 
Segundo ele, várias me-

lhorias e trocas de veículos 
foram feitas no ano passado, 
para justificar também o 
reajuste. A empresa adaptou 
vários carros para acessi-
bilidade, encaminhou nova 
frota com menos de cinco 
anos de uso, colocou GPS nos 
equipamentos para fiscalizar 
a velocidade e instalou câme-
ras de segurança.

Nas redes sociais, posta-
gens de fotos mostram que os 

ônibus recém apresentados 
para população, mesmo mais 
novos, teriam problemas.

A Empresa São José trans-
feriu o contrato para a ABC 
em meados em 2018, acordo 
que venceu no último sábado. 
A Prefeitura já realizou um 
novo contrato emergencial 
de até seis meses até que 
seja elaborado o edital de 
licitação.

A administração municipal 
tem realizado audiências pú-
blicas. Duas estão marcadas 
para fevereiro, que devem 
debater questões como ho-
rários, itinerários e carros.

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Em janeiro de 2018 passam 
a vigorar as novas mudanças 
na lei do Simples Nacional, 
fruto da aprovação do proje-
to de lei 125/2015 - Crescer 
sem Medo. Entre as principais 
mudanças está o aumento do 
teto anual, inclusão de novas 
profissões, alteração das tabe-
las de seis para cinco grupos 
e a criação de uma alíquota 
progressiva.

O número de adesão ao MEI 
(Microempreendedor Individu-
al) superou as expectativas de 
quando foi criado, em 2009, 
seguindo em crescimento 
desde 2013. Segundo o con-
tador Orivaldo Costa Jr, os 
números positivos são reflexos 
do desemprego, que tem en-
corajado brasileiros a apostar 
em seu negócio próprio. “O 
MEI é o tipo de empresa com 

maior taxa de abertura, pois 
proporciona uma facilidade 
de se recolocar no mercado 
de maneira formal, legal e com 
tributação simples”, analisou.

Em 2018, o autônomo re-
gistrado com MEI agora pode 
fechar a receita bruta em R$81 
mil ao ano. Para microempre-
sas, o valor sobe de R$ 360 
mil para R$ 480 mil, e para a 
pequena empresa, de R$ 3,6 
milhões para R$ 4,8 milhões.

A tabela de enquadramento 
passa a agregar mais tipos de 
profissões, em destaque para 
as profissões da área rural 
como prestador de serviço 
de colheita, poda, semeadura, 
roçagem, lavração. Algumas 
funções também foram retira-
das do enquadramento, como 
contadores, técnicos contábeis 
e personal trainers. 

A Receita Federal informa 
também que micro e pequenas 
empresas que contam com 

funcionários precisarão de cer-
tificado digital para se adequar 
às obrigações de Previdência 
Social e Guia de Recolhimento.

As tabelas também sofrem 
reajustes, agora são apenas 
cinco tipos, uma para co-
mércio, uma para indústria 
e três para setor de serviços. 
O primeiro grupo do setor de 
serviços compreende agên-
cias em áreas como viagens e 
laboratório. O segundo, entre 
outros, com serviços de cons-
trução e limpeza, e o terceiro 
em áreas como tecnologia e 
comunicação.

Outra importante mudança 
é a da alíquota, que cai de 20 
faixas para 6 e passa a ser 
progressiva. O valor fixo não 
é mais calculado em cima da 
receita bruta, mas sim a ser 
aplicada levando em conta a 
relação do faturamento bruto 
e a folha de pagamento da em-
presa. Para agradar grandes 

empresas, o Governo também 
passa a dar desconto fixo para 
cada faixa de faturamento.

Próprio chefe – Quando de-
cidiu ser microempreendedor, 
o jornaleiro Itaubi de Oliveira 
se instruiu pelo Sebrae para 
poder se cadastrar. Ele acredita 
que o sistema é uma saída para 
quem deseja trabalhar. “Acho 
que funciona melhor do que 
trabalhar para uma empresa. 
No caso da minha banca, por 
exemplo, é a melhor solução”, 
afirmou.

Apesar disso, ele diz des-

conhecer outra pessoa em 
Guaratinguetá que tenha MEI: 
“eu sei de outro jornaleiro, mas 
ele abriu uma firma”, contou.

Já a terapeuta holística Ca-
mila Athayde tirou o registro 
de MEI no início de 2017 para 
abrir seu próprio consultório 
e cuidar da sua futura aposen-
tadoria. “Comecei a pagar MEI 
por conta de benefícios como 
INSS, empréstimo e licença”, 
afirmou. Camila se informou 
em escritório de contabilida-
de, por onde pode fazer seu 
cadastro pela Receita Federal. 

Ela também pode pegar todos 
os boletos do ano para pagar, 
na taxa de R$ 51,85 cada.

A recomendação é de que 
o microempreendedor que 
esteja faturando mais procure 
se informar se vale a pena con-
tinuar como MEI ou trocar seu 
registro para Microempresa. 
Com a facilidade em cruzar 
dados da Receita Federal, en-
tidades federais e o Governo, 
a fiscalização passa a ser mais 
rigorosa. É importante que o 
microempreendedor esteja em 
dia com suas obrigações fiscais.

O jornaleiro Itaubi de Oliveira, MEI que vê no sistema o melhor para quem quer empreender na região

Foto: Juliana Aguilera
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Despejo irregular de lixo e entulhos prejudica 
ações de combate a alagamentos em Lorena
Cidade registra aumento de entupimento no sistema de escoamento; Prefeitura pede apoio da população 

Repasse é o primeiro encaminhado para Cruzeiro após aprovação do Estado

Interior do Teatro Capitólio, no Centro de Cruzeiro; prédio é foco de primeira verba da cidade pós-MIT

Lixo amontoado em esquina no Cidade Industrial virou cena corriqueira; Prefeitura cobra consciência

Lucas Barbosa
Lorena

Historicamente afetada por 
inundações e alagamentos, 
Lorena convive nos últimos 
meses com outro fator que 
tem resultado em problemas 
no sistema de escoamento de 
águas pluviais: o aumento do 
descarte irregular de lixo do-
méstico e entulhos. Na última 
semana, um trecho do Santa 
Edwiges  alagou após bueiros 
e bocas de lobo serem tam-
padas por resíduos sólidos. 

De acordo com o secretário 
de Serviços Municipais, Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural, Nelson Bittencourt, 
desde 2013 o Munícipio 
realiza uma programação 
ininterrupta de desobstrução 
no sistema de captação de 
águas pluviais. Mas desde o 
início do segundo semestre 
de 2017, o trabalho das equi-
pes da pasta esbarra na falta 
de conscientização da popu-
lação. “Infelizmente nossas 
ações são prejudicadas por 
indivíduos que insistem em 

descartar irregularmente 
lixo doméstico, entulhos e 
até mesmo poda de árvores. 

Além deste caso no Santa 
Edwiges, que alguém colo-
cou sacos de lixo em cima 

do bueiro, constantemente 
temos problemas semelhan-
tes no Cabelinha, Cecap e 

Parque das Rodovias”.
Além de ressaltar que é 

crime despejar resíduos só-
lidos em terrenos públicos 
e particulares, o chefe da 
pasta orientou a população 
a colocar os lixos na rua 
somente nos dias em que 
passa o caminhão da coleta 
no bairro, evitando que os 
resíduos sejam arrastados 
por chuvas, resultando no 
entupimento de bueiros e 
bocas de lobo. “Recentemen-
te tivemos um entupimento 
na rua 21 de Abril, no Cen-
tro, causado por sacolas 
com lixo doméstico. Outro 
problema recorrente é o 
despejo de entulhos em ter-
renos baldios, que também 
acabam obstruindo a passa-
gem da água. Precisamos da 
colaboração da população, 
pois senão as nossas ações 
acabam não surtindo o efei-
to esperado”. 

Rotina – Moradora da 
Cidade Industrial há mais 
de três décadas, a dona de 
casa Marlene de Souza, 57 
anos, é obrigada a conviver 

com os transtornos causados 
pelo despejo irregular de 
resíduos sólidos em um ter-
reno entre as ruas São Paulo 
e Tiradentes. “Quem faz essa 
sujeira aqui são morado-
res de bairros vizinhos que 
acham que esse terreno é o 
lixão deles. Quando chove, 
essa sujeira fica boiando na 
rua e entupindo os bueiros. 
O caminhão da Prefeitura 
limpou aqui na semana re-
trasada, mas já está tudo 
sujo de novo”, lamentou a 
dona de casa.

Para o eletricista Donize-
te de Oliveira, 42 anos, já 
passou a hora da população 
aumentar o seu grau de par-
ticipação na manutenção da 
limpeza urbana. “Não é só no 
Industrial que acontece isso, 
tenho família na Cabelinha e 
lá tem um terreno conhecido 
como Piri, que não adianta 
a Prefeitura limpar porque 
no dia seguinte já está tudo 
sujo de novo. O povo tem que 
entender que é ele o mais 
prejudicado por essa falta 
de educação”. 

Homem é assassinado
com três tiros em Cruzeiro MIT atende teatro Capitólio de 

Cruzeiro com verba de R$ 374 mil

Polícia de Guaratinguetá 
tenta identificar vítima de 
assassinato na zona rural

Polícia Rodoviária Federal 
recupera carga avaliada 
em R$ 100 mil em Pinda

Idoso tem prejuízo de R$ 4 mil após ser enganado

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o as-
sassinato de um homem de 44 
anos na madrugada da última 
segunda-feira, em Cruzeiro.

De acordo com a Civil, a 
vítima caminhava por uma 
via do Vila Romana, quando 
foi surpreendida pelo atirador.

Moradores de um bairro da 
zona rural de Guaratinguetá 
tiveram uma desagradável 
surpresa na manhã do últi-
mo domingo. Um grupo que 
caminhava pela estrada vici-
nal do Pirizal, no Pedrinhas, 
encontrou o corpo de um 
homem caído no mato.

Após ser acionada pelos 
moradores, a Polícia Militar 
verificou que a vítima apre-

A Polícia Rodoviária Federal 
recuperou na manhã da última 
segunda-feira um caminhão 
com uma carga de molho de 
tomates avaliada em R$ 100 
mil em Pindamonhangaba. 

Segundo a PRF, o veículo foi 
roubado na noite do último 
domingo, após o motorista 
ser rendido por três assaltan-
tes armados em um posto de 
combustíveis às margens da 
rodovia Presidente Dutra, no 
trecho de Jacareí. Enquanto 
um dos criminosos fugia com 
o caminhão, os outros dois 

Um homem de 75 anos 
foi vítima da ação de um 
estelionatário na noite da 
última segunda-feira em 
uma agência bancária de 
Pindamonhangaba. Após 

Após ser alvejado por três 
disparos de arma de fogo, o 
homem chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu aos 
ferimentos.  

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas nenhum 
suspeito havia sido preso até 
o fechamento desta edição.

sentava cinco perfurações 
causadas por projeteis de 
arma de fogo.

O homem, que não porta-
va documentos, foi ferido 
na cabeça e no pescoço.

Até o fechamento desta 
edição, a vítima não havia 
sido identificada. A Polícia 
Civil abriu na última segun-
da-feira um inquérito para 
apurar o caso.

mantiveram o trabalhador 
refém por cerca de duas ho-
ras. Na sequência, a vítima foi 
libertada na rodovia Pagador 
de Andrade, em Jacareí.     

Já na manhã da última 
segunda-feira, a PRF recebeu 
a informação de que o auto-
móvel roubado estava em 
um posto de combustíveis no 
trecho de Pindamonhangaba 
da Via Dutra. Após confirmar 
a denúncia, o veículo foi 
recuperado e entregue a 
transportadora, localizada 
em São Paulo.

enganar a vítima, o criminoso 
fugiu com R$ 4 mil.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o idoso relatou 
que não estava conseguindo 
realizar uma operação no 

Andreah Martins
Cruzeiro

O final do ano de 2017 
gerou esperança aos mo-
radores de Cruzeiro em 
referência ao turismo. Com 
a entrada no MIT (Municí-
pio de Interesse Turístico), 
um dos principais símbolos 
históricos da cidade, o Teatro 
Capitólio será contemplado 
com pouco mais de R$374 
mil em infraestrutura e com-
pra de equipamentos. Mas a 
reforma ainda não tem previ-
são para iniciar as atividades.

O diretor de Turismo Diego 
Miranda, contou que a verba 
foi destinada ao teatro devi-
do à sua estrutura em execu-
ção. “Escolhemos o Capitólio 
porque é o recurso turístico 
mais pronto na cidade. Já 
vem sendo explorado. Iremos 
trocar as poltronas, fazer o 
processo de climatização do 
ambiente e implantação de 
guarda-corpo, uma exigência 
dos Bombeiros”.

Miranda destacou ainda 
que a compra de equipa-
mento de som e iluminação 
é essencial, já que o local não 
oferece a estrutura. Além 
disso, o projeto pretende li-
berar o andar superior, para 
desenvolver exposições e 
aulas de teatro no ambiente.

Para a diretora do local, 
Cláudia Santiago, o recurso 
é de grande importância e 
necessidade. “Hoje, os pro-
dutores das peças fazem a 
locação de som e iluminação. 
O recurso facilitará que tenha-
mos melhores acomodações 
em receber os artistas e o 
público”.

Com as mudanças, o local 
terá capacidade de 286 luga-
res. A diretora contou ainda 
que, mesmo com a atual situ-
ação do teatro, 2017 fechou 

com oitenta apresentações. A 
programação deste ano tem 
sido pensada com cautela 
devido à incerteza do início 
da reforma.

Logo após a conquista como 
MIT, que durou 11 meses, a 
gestão teve 23 dias para a 
conclusão do projeto aprova-
do em novembro. 

Anual – A partir deste mês, 
Cruzeiro conta com mais de 
R$ 600 mil para investimen-
tos turísticos. De acordo com 
Miranda, as demandas e o foco 

para 2018 serão debatidos no 
próximo dia 7, em uma reu-
nião com o Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo). “Esse 
ano é um ano curto, já que o 
governador irá se afastar en-
tre abril e maio. Não sabemos 
como o vice irá proceder em 
relação aos projetos”.

O diretor acredita que as 
praças Antero Neves Arantes, 
da Bíblia, da Sete e o Santo 
Cruzeiro serão possíveis 
focos para a utilização do 
montante.

caixa eletrônico, quando 
um homem ofereceu ajuda. 
Na ação, o golpista trocou o 
cartão do idoso e o entregou 
o de uma terceira pessoa.

Ao chegar à sua casa, a vítima 

percebeu que havia sido enga-
nada e decidiu registrar um 
boletim de ocorrência. A Polícia 
Civil investiga o caso, mas até 
o fechamento desta edição 
ninguém havia sido preso.

Assaltante é preso após 
roubar mulher em Pinda

Trio é apreendido com 
arma de fogo em Canas

A Polícia Militar prendeu 
na manhã da última segun-
da-feira um homem acusado 
de assaltar uma mulher no 
Centro de Pindamonhanga-
ba. Segundo a PM, a vítima 
foi abordada pelo criminoso 
na rua Martin Cabral.

Após ser ameaçada, a 
mulher entregou seu apare-

Três jovens foram detidos 
na noite do último domingo 
após serem flagrados com 
uma arma de fogo, em Canas.

Segundo a PM, uma equi-
pe realizou patrulhamento 
de rotina na região central, 
quando desconfiou da atitude 
dos ocupantes de um carro. 
Ao perceber a aproximação 

lho celular ao assaltante. A 
Polícia Militar foi acionada, 
e enquanto realizava buscas, 
acabou localizando o crimi-
noso em uma via da região 
central.

O homem, preso em fla-
grante por assalto, foi re-
colhido à Cadeia Pública de 
Pindamonhangaba.

da viatura, um dos rapazes 
tentou dispensar o revólver 
por uma janela, mas os poli-
ciais perceberam a tentativa 
e acabaram interceptando o 
veículo e apreendendo a arma.

Enquanto o suspeito maior 
de idade foi preso por porte 
ilegal de arma de fogo, os me-
nores foram liberados.

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Andreah Martins
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Guaratinguetá anuncia nova unidade da 
Basf e negocia com outra multinacional

Guaratinguetá registra maior abertura 
de postos de trabalho na região em 2017

Canas abre inscrições para processo seletivo de estagiários

Negociações devem alavancar setor industrial local; possível instalação de 
fábrica nacional e investimentos confirmados da AGC fortalecem mercado

Período tem 492 novas oportunidades abertas na cidade; Aparecida tem maior queda de vagas

Foto: Arquivo AtosFoto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O ano começou com sinais 
positivos para o setor indus-
trial de Guaratinguetá. A AGC 
vai inaugurar um novo forno 
no segundo semestre, após 
investimento milionário. Além 

da gigante japonesa, líder no 
mercado mundial de vidros, a 
multinacional alemã Basf faz 
os ajustes para trazer uma 
nova unidade para o muni-
cípio, com investimento na 
ordem de R$ 35 milhões.

Guaratinguetá está nego-
ciando com uma gigante do 

setor industrial nacional e uma 
nova multinacional do seg-
mento de metalurgia. Ambas 
as discussões estão em fase 
inicial, mas o sinal emitido pelo 
chefe do Executivo é positivo, 
já que o município tem todos 
os elementos necessários para 
instalação das unidades.

Realidade colocada em pau-
ta no último ano é o inves-
timento da AGC para 2018 
e 2019. Neste ano um novo 
forno será inaugurado no 
segundo semestre e vai puxar 
a geração de empregos, com 
a abertura de trezentas vagas. 
Para o ano que vem o cenário 

é ainda melhor. “Será inaugu-
rada a segunda unidade fabril, 
com investimento de R$700 
milhões, que irá dobrar sua ca-
pacidade”, destacou o prefeito 
Marcus Soliva (PSB).

Até 2022, a AGC terá investi-
do R$ 2 bilhões no município. 
Hoje, a gigante japonesa só 

fica atrás da Basf, quando o 
assunto é arrecadação. A lí-
der do segmento químico no 
mercado mundial desativou a 
unidade de Paulínia em 2003 e 
trará para Guaratinguetá uma 
nova fábrica. “O investimento 
da Basf gira na ordem de R$35 
milhões, o que representa 
também mais faturamento e 
geração de empregos”, desta-
cou Soliva.

O prefeito e o assessor de 
Indústria e Comércio, Gustavo 
Mathidios, receberam, no fim 
de 2017, representantes de 
outras duas empresas do ramo 
industrial. Ainda sob sigilo, 
foram apresentadas as pro-
postas e necessidades. Um dos 
projetos é para instalação de 
uma empresa multinacional de 
metalurgia, com investimento 
inicial de R$ 40 milhões. A em-
presa trouxe representantes 
do Investe e Desenvolve São 
Paulo.

A segunda é nacional e fa-
brica maquinários e equipa-
mentos necessários no setor 
industrial. “Vamos aguardar 
o desfecho, está caminhan-
do. Tem empresa querendo 
doação de área, mas nossa 
intenção é a compra. Temos 
todos os benefícios do muni-
cípio com a infraestrutura, 
gasoduto, ferrovia, rodovia e 
rede elétrica e estamos no eixo 
Rio-São Paulo”.

São 55 vagas disponíveis para cursos superiores; inscrições para disputa das vagas seguem até o próximo dia 17

As unidades da Basf e da AGC, em Guaratinguetá; multinacionais têm cronogramas que devem alavancar a geração de postos de trabalho na cidade, a partir de 2018

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O ano começou com pers-
pectivas de recuperação na 
economia e abertura de postos 
de trabalho, depois de um 
2017 preocupante. Ainda sem 
as informações de dezembro, o 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) 
apontou para alta em parte dos 
municípios da região.

Uma das cidades que tive-
ram saldo positivo foi Gua-
ratinguetá, que abriu 391 
novas vagas na área de admi-
nistração pública. O número 
é o maior entre as cidades da 
microrregião. O pior resultado 
foi na área de serviços, com 
128 vagas fechadas.

O levantamento compre-
ende oito áreas de atuação: 
comércio, indústria de trans-
formação, extração mineral, 
serviço industrial de utilidade 
pública, construção civil, ser-
viços, administração pública 
e agropecuária.

Lorena também teve saldo 
positivo. Foram 397 postos 
abertos, 286 somente na área 

de administração pública. Ape-
sar do número, a cidade fechou 
121 postos na construção civil.

Cachoeira Paulista registrou 
um aumento de 160 vagas 
na área de serviços, que com-
preende ensino, alimentação, 
manutenção, administração de 
imóveis, entre outros. A cidade 
fechou 31 vagas na área da 
construção civil. 

Pindamonhangaba, Cruzeiro 
e Aparecida tiveram saldo ne-
gativo, segundo o levantamen-
to. Apesar de ter criado 202 
novas oportunidades na área 
da indústria de transformação, 
Pinda fechou empregos em 
todos demais setores, sendo 
78 somente no de serviços. O 
município fechou novembro 
com menos 52 postos de 
trabalho.

Já Cruzeiro teve o maior 
número de vagas fechadas 
na área da indústria de trans-
formação, com baixa de 139 
postos. Os demais setores 
tiveram pouca movimentação, 
sendo o destaque apenas para 
a administração pública, com 
trinta novos postos.

A cidade de Aparecida regis-

trou a maior queda no número 
de postos de trabalho: 220 
vagas foram fechadas, 211 
somente na área de indústria 
de transformação. O setor 

que mais contratou foi o de 
comércio, com saldo positivo 
de 38 novas vagas. 

No Ranking Municipal de 
Empregos da Fiesp (Federação 

das Indústrias do Estado de 
São Paulo), censo 2016, Gua-
ratinguetá aparece na melhor 
colocação entre as cidades da 
microrregião, em 65º lugar 

entre as cidades do Estado de 
São Paulo. Pindamonhanga-
ba está logo abaixo, na 66ª 
colocação, seguido de Lorena 
em 102º, Cruzeiro em 106º e 
Aparecida em 137º. O censo 
de 2017 será divulgado ainda 
no início de 2018.

Média nacional – Apesar 
das mudanças nas regras de 
contratação promovidas na 
reforma trabalhista sancio-
nada pelo presidente Michel 
Temer em julho de 2017, 
foram fechadas 12 mil vagas 
de trabalho em novembro, em 
todo o País. A região que mais 
registrou saldo negativo foi a 
Sudeste: 16,4 mil postos foram 
fechados.

A melhor colocação está para 
a região Sul, que criou 15,1 mil 
novas vagas. Em nível nacional, 
o setor que mais cresceu foi o 
do comércio, com criação de 
68 mil postos. Todos os demais 
tiveram baixa, em especial o da 
Indústria da Transformação, 
que fechou 29 mil vagas.

O Estado de São Paulo teve 
a pior colocação na relação 
funcionários admitidos e des-
ligados, contratando, em 2017, 
327 mil novos trabalhadores e 
demitindo 345 mil. Apesar da 
baixa, os valores nacionais são 
0.78% maiores do que dezem-
bro de 2016. O Ministério do 
Trabalho projeta para 2018 
um crescimento econômico 
de 3%, com a criação de mais 
de 1 milhão e meio de postos 
de trabalho.

Cartaz indica vaga aberta no comércio de Guaratinguetá; cidade é destaque em levantamento do Caged

Foto: Juliana Aguilera

Da Redação 
Canas 

A Prefeitura de Canas está 
com inscrições abertas para 
o processo seletivo de esta-
giários 2018. As inscrições 
têm início nesta quarta-feira 
e seguem até o próximo dia 
17. A carga horária será 
de seis horas, com valor da 
Bolsa Auxílio, incluído o au-
xílio transporte, de R$ 480. 

O candidato deve ter idade 
mínima de 18 anos.

As vagas são para os cur-
sos superiores, com trinta de 
Pedagogia, duas vagas para 
Direito, uma para Tecnologia 
de Recursos Humanos, cinco 
para Educação Física, uma 
vaga para Ciências da Com-
putação a partir do quarto 
ano, quatro para Psicologia, 
oito para Administração 
de Empresa, duas para En-

genharia Civil a partir do 
quarto ano, e mais duas 
vagas para Serviço Social a 
partir do terceiro ano.

Para as pessoas portadoras 
de necessidades especiais 
são assegurados 10% das 
vagas na seleção. O candi-
dato deve declarar no ato 
da inscrição ser portador de 
necessidades especiais. Na 
falta de candidatos aprova-
dos para as vagas reserva-

das à deficientes, elas serão 
preenchidas pelos demais 
candidatos.

O contratado participará 
da integração para novos 
estagiários, ministrada pela 
Prefeitura, até o dia 6 de 
fevereiro, onde receberá as 
instruções sobre suas con-
dições e local de estágio. A 
ausência na integração im-
plicará na desclassificação 
no processo seletivo.

O processo constará de 
uma única fase, a prova 
objetiva com vinte questões 
com quatro alternativas 
cada, abordando Língua 
Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. A 
prova objetiva será realizada 
no próximo dia 21, às 9h, na 
Escola Municipal Professor 
João Nery Marton, à rua 
Benedito Vicente da Silva, n° 
35, no bairro São João.

O resultado da prova será 
divulgado no próximo dia 26 
no site da Prefeitura,  canas.
sp.gov.br e no departamento 
de Recursos Humanos, na 
avenida 22 de Março nº 369, 
no Centro, das 9h às 17h.

Os interessados devem 
comparecer com RG na di-
retoria de Educação da Pre-
feitura, à rua Homero Ortiz 
Marcondes, nº 571, no Cen-
tro das 13h às 17h.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – PREGÃO PRESENCIAL nº 58/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do presente ajuste por
mais 3 (três) meses, a partir do dia 31/12/2017, conforme estabelece a cláusula 2.3 do 
contrato original de nº 219/16 fundamentada no artigo 57, II da Lei 8666/93.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2017 PROC. Nº 330/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de revitalização do 
sistema de iluminação pública do municipal em específico de vias nos bairros Cecap Baixa, 
Cidade Industrial, Vila dos Comerciários I, Nova Lorena, Cabelinha, Santa Edwirges, Novo 
Horizonte, Vila Geny e Vila Nunes com fornecimento de material, equipamentos e mão de 
Obra em conformidade com projeto, panilha orçamentária, cronograma físico, financeiro 
e memorial descritivo e anexos.
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 11.091.314/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 154.450,00 (Cento e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017 – PROC. 539/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços para a
aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para a frota municipal, o Sr. Prefeito 
Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP, CNPJ: 
24.757.400/0001-04, vencedora dos itens: 58,59,61,62,63,82,83,88,89,94,95 no valor total 
de R$ 9.504,40 (nove mil e quinhentos e quatro reais e quarenta centavos)
EMPRESA: BAVIERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 28.037.591/0001-90,
vencedora dos itens: 2,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,34,36,64,65,67,68,69,71,73,
74,75,97 no valor total de R$ 58.997,22 (nove mil e quinhentos e quatro reais e quarenta 
centavos)
EMPRESA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A., CNPJ: 45.987.005/0001-98, vencedora 
dos itens: 9,13,19,23,25,31,33,43,72,102 no valor total de R$ 108.596,84 (cento e oito mil, 
quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)
EMPRESA: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA, CNPJ: 60.748530/0001-44,
vencedora dos itens: 1,3,11,15,37,47,51,53,55,57,60,76 no valor total de R$ 67.156,04 
(sessenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos)
EMPRESA: DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP, CNPJ: 18.255.979/0001-04, 
vencedora dos itens: 48,52,54,56 no valor total de R$ 1.542,00 (Um mil e quinhentos e 
quarenta e dois reais)
EMPRESA: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI- 
ME, CNPJ: 22.713.728/0001-01, vencedora dos itens:
26,29,30,32,38,77,78,79,80,81,84,86,87,90,91,92,93,103 no valor total de R$ 50.950,00 
(cinqüenta mil novecentos e cinqüenta reais)
EMPRESA: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP, CNPJ: 27.879.590/0001-20, vencedora dos 
itens: 39,40,41,42,44,46,49,50,85,98,99 no valor total de R$ 126.796,00 (cento e vinte e 
seis mil setecentos e noventa e seis reais)
EMPRESA: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ: 00.647.879/0006-72,
vencedora dos itens: 17,21,27,35,45,66,70,96,100 no valor total de R$ 77.724,00 (setenta 
e sete mil setecentos e vinte e quatro reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2017 – PROC. 540/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é registro de preços para a aquisição de 
materiais de consumo para laboratórios de análise clínicas , o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP, CNPJ: 09.593.438/0001-03, vencedora dos 
lotes: 03 E 04 no valor total de R$ 11.512,50 (onze mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO - ME, CNPJ: 13.839.148/0001-66, vencedora dos lotes: 11
,12,13,14,19,20,25,26,27,28,29 no valor total de R$ 176.809,55 (cento e setenta e seis mil oitocentos e 
nove reais e cinqüenta e cinco centavos)
EMPRESA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP, CNPJ: 23.980.789/0001-90, vencedora dos lotes: 01
,02,05,06,07,08,10,15,16,17,18,22,23 E 24 no valor total de R$ 66.087,08 (Sessenta e seis mil oitenta 
e sete reais e oito centavos)
EMPRESA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
00.647.935/0001-64, vencedora dos lotes: 09 e 21 no valor total de R$ 58.307,56 (cinqüenta e oito mil 
trezentos e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2017 – PROC. 560/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de Preços para 
locação de escavadeira hidráulica com peso de 17 toneladas com operador para limpeza 
no aterro de resíduos no Novo Horizonte e drenagens nas estradas, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP, CNPJ: 03.750.447/0001-76,
vencedora do item: 1 no valor total de R$ 81.000,00 ( Oitenta e um mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2017 – PROC. 564/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição parcelada de pão
francês com a finalidade de atender á demanda da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SADS), o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: R A OLIVEIRA DE SOUZA - ME, CNPJ: 21.111.120/0001-36, vencedora do 
item: 1 no valor total de R$ 48.500,00 ( quarenta e oito mil e quinhentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017 – PROC. 569/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de Preços de 
aquisição de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP, CNPJ: 15.395.501/0001-91,
vencedora do item: 1 no valor total de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais)
EMPRESA: VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI EPP, CNPJ: 
04.760.814/0001-85, vencedora do item: 2 no valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 119/17 PROC. Nº 586/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
fornecimento de refeições para a Base do Corpo de Bombeiros pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 25 de janeiro de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS 
JARDIM PÉROLA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários da 
Associação Melhoramentos Jardim Pérola convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de 
janeiro de 2018, segunda-feira, na Alameda Horizonte, nº 26, 
Jardim Pérola, na residência do presidente, Sr. Dario Rodrigues 
Leite Neto, às 19:30 hs em primeira convocação e às 20:00 hs 
em segunda convocação.
I – Ordem do dia
1. Discussão e aprovação do Novo Estatuto Social ( cópia 
disponível na portaria para considerações e posterior devolução 
e envio por meio eletrônico ). 
II – Tribuna livre
Guaratinguetá, 02 de janeiro de 2018.

Dario Rodrigues Leite Neto
Presidente da Associação Melhoramentos Jardim Pérola
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Após uma década de reclamações, 
Cachoeira demole portal de entrada
Ação teve aval do MP e Governo Federal; novo monumento será erguido no local

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Autorizada pelo Governo 
Federal e Ministério Público, 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista demoliu o portal 
de entrada da cidade que 
dava acesso à avenida Sara 
Kubitschek para a rodovia 
Presidente Dutra. A cons-
trução, que até setembro 
abrigava o Departamento de 
Trânsito Municipal, era alvo 
de reclamações de motoristas 
há mais de uma década.

Com a promessa de embe-
lezar a entrada do município 
e contar com uma sala de 
atendimento aos turistas, o 
portal foi erguido em 2007 na 
gestão do ex-prefeito Fabiano 
Vieira (PTB). Mas poucos 
meses depois, o monumento 
passou a ser criticado por 
caminhoneiros e motoristas 
de carros de passeio. 

Além de dificultar a visão 
dos condutores, a construção 
acabou estreitando a pista, 
que deixou de contar até 
mesmo com a calçada lateral, 
colocando pedestres em risco.

Sucessor de Vieira, o ex-pre-
feito João Luiz Ramos (PSB) 
chegou a anunciar, em 2013, 
a realização de um estudo que 

analisaria a funcionalidade 
do portal, visando sua possí-
vel derrubada. Entretanto, o 
projeto não foi levado adiante.

Já a atual gestão muni-
cipal acabou utilizando o 
monumento para locar o 
Departamento de Trânsito. 

Porém, no fim de setembro, 
o órgão acabou transferido 
para um imóvel no Parque 
Primavera. Na época, o di-

retor de Trânsito, Anderson 
Barbosa, explicou que além 
de não contar com o espaço 
suficiente, o local colocava 
em risco os funcionários 
devido sua localização.

Após a demolição, o pre-
feito Edson Mota (PR) emitiu 
um comunicado no site oficial 
da Prefeitura ressaltando a 
importância da demolição. 
“O portal atrapalhava a visão 
dos motoristas que usavam a 
rua, colocando em risco tanto 
a segurança do pessoal que 
trabalhava no local, quanto 
dos moradores que moram 
ali perto”.

No mesmo comunicado, 
o chefe de Gabinete, Júlio 
Cesar Medeiros, frisou que 
a ação contou com o aval 
de esferas superiores. “A 
demolição acontece com 
autorização do Ministério 
do Turismo a pedido da 
Polícia Rodoviária Federal 
e também com a autorização 
do Ministério Público, pois o 
local não seria o mais apro-
priado para uma obra dessa 
natureza, onde dificulta a 
entrada e saída de veículos 
na cidade, por conta do es-
treitamento da via”.

Futuro – De acordo com 
o Executivo em breve será 
aberto um processo licitató-
rio para a contratação da em-
presa que construirá o novo 
portal de entrada de Cacho-
eira Paulista. Ao contrário do 
anterior, o projeto respeitará 
as normas de segurança e de 
mobilidade urbana.

Foto: Leandro Oliveira

Obras de ajustes em área que contava com portal até a última semana; Cachoeira Paulista já projeta construção de monumento substituto

Com verba encaminhada, Cachoeira ainda tem missão 
em bairros que sofrem com pavimentação irregular
Edson Mota recebe verba para pavimentação próxima à Canção Nova; outras áreas também precisam de atenção

Jessica Salim
Cachoeira Paulista

Uma reunião entre o de-
putado André do Prado 
(PR), o governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) e o prefeito 
de Cachoeira Paulista, Ed-
son Mota (PR) definiu um 
orçamento de R$ 550 mil 
para a pavimentação da 
avenida Maestro Lorena, 
via que liga o Bairro do São 
João à Canção Nova. Mas são 
outros pontos da cidade que 
acumulam reclamações de 
quem enfrenta problemas 

nas condições das ruas.
Segundo Prado, a nova 

pavimentação dos seiscentos 
metros de via deve facilitar o 
acesso dos turistas na cida-
de. Mas em bairros como o 
Jardim da Fonte e o Embaú, 
não são poucos os exemplos 
de que ainda há muito o que 
fazer.

A reportagem do Jornal 
Atos visitou o Bairro Jardim 
da Fonte, e logo na chegada 
percebeu que a degradação 
do asfalto das travessas que 
ligam uma das avenidas de 
acesso é progressiva. Bura-

cos compõem o visual das 
ruas e os moradores estão 
indignados com a situação. O 
comerciante Marco Amorim, 
58 anos, acredita que todas 
as travessas que ligam a 
avenida Brasil precisam de 
um asfalto novo. “Quando a 
Prefeitura veio, só tapou os 
buracos”, contou.

Segundo os moradores, 
há dois meses as ruas rece-
beram uma camada de pó 
de pedra, mas a chuva já 
retirou tudo e os buracos 
continuam expostos. Entre 
as reclamações, a principal é 

o estrago que as rachaduras 
causam nos veículos, “Aqui 
era cheio de buracos. O vi-
zinho que veio tapando com 
terra, porque quem tinha 
carro não conseguia entrar 
na garagem”, revelou o ferro-
viário aposentado Francisco 
de Oliveira Rosa, 60.

Em abril de 2017, a equi-
pe do Jornal Atos já havia 
visitado o bairro quando 
os moradores tinham ex-
pectativas sobre o governo 
do atual prefeito. Alguns já 
tinham se machucado devi-
do às crateras, e ansiavam 

uma melhoria. Na época, 
a Prefeitura não havia se 
pronunciado. 

Já no Embaú, as reclama-
ções vão além da degra-
dação do asfalto que liga 
o bairro ao Embaú Mirim. 
Falta de iluminação e de 
rede de esgoto compõem o 
leque de problemas que as 
famílias enfrentam dia a dia. 
Sobre o esgoto, a operadora 
de telemarketing Naiane 
Medeiros, 24, desabafou: 
“Já fizemos abaixo-assinado 
e falaram que não dá pra 
arrumar porque lá embaixo, 

na Sabesp, não tem canal”.
Os esgotos de todas as 

casas são despejados dire-
tamente na rua, aqueles que 
mais se incomodam com a si-
tuação fizeram suas próprias 
foças. Outro agravante é a 
falta de iluminação na rua, 
que além de apresentar mui-
tos buracos e rachaduras, 
tem a locomoção dificultada 
a noite. 

A equipe do Jornal Atos 
tentou uma resposta do 
prefeito Edson Mota, mas até 
o fechamento dessa edição, 
não obteve resposta.

Lorena pavimenta novos trechos com investimento de R$ 160 mil
Centro e Cabelinha são contemplados com obras, mas moradores ainda desconfiam da recuperação rápida de vias

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
anunciou a pavimentação de 
mais um trecho da cidade. 
Com investimento de R$ 160 
mil, os moradores do Centro 
e Cabelinha serão contem-
plados com a finalização da 
infraestrutura dos bairros. Os 
trabalhos terão início ainda 
neste semestre.

O investimento proveniente 
de emenda parlamentar indi-
cada pelo deputado estadual 
Gileno Gomes (PSL) deve arcar 
com o trabalho que pavi-
mentará o término das ruas 
Coronel Bráulio e Hepacaré, 
que fazem a ligação entre os 
bairros Centro e Cabelinha. 
A rua lateral Luiz Salomão 
também será pavimentada.

“Fizemos uma correria no 
final do ano para assinar 
essa emenda. Agora com as 
próximas que tivermos, vamos 
pavimentar toda nossa cidade. 
Já esses dois bairros serão 
totalmente pavimentados”, 
garantiu o secretário de Obras 
e Planejamento Urbano, Mar-
cos Anjos.

Apesar do anúncio, os mo-
radores locais dizem não 
acreditar que as obras iniciem 
ainda este ano, como contou 
o montador de 53 anos Júlio 
Cesar de Souza, que mora há 

quatro anos no bairro e desde 
então presencia o lamaçal do 
final da extensa rua Hepacaré. 
“É barro puro! Você tem que 
pedir licença para as poças 
para poder passar. E tem bas-
tante movimento aqui, passa 
bastante carro, o pessoal que 
vai pra Piquete passa por aqui 
e são muitos buracos. Fica 
bem difícil”, frisou.

Souza e seus vizinhos acre-
ditam que a pavimentação, se 
for realizada, será em quatro 
ou cinco anos. Anjos afirmou 
que as obras devem ter início 
ainda no primeiro semestre, 
e que parte dos problemas 
serão solucionados. “O que 
temos nessas ruas é barro, e 
realmente não é para a po-
pulação ter barro na frente 
de sua casa e nem poeira na 
época de estiagem. E é isso 
que a gente irá coibir com essa 
pavimentação”.

Ao ser questionado sobre os 
alagamentos nas vias do mu-
nicípio, inclusive dos bairros 
citados, Anjos anunciou que 
além da equipe da secretaria 
de Serviços Municipais fazer 
a limpeza e desobstrução das 
galerias, o Executivo possuiu 
projetos desenvolvidos para 
várias regiões da cidade, vi-
sando o melhor escoamento 
das águas evitando os riscos 
de enchentes.

O secretário frisou ainda 

que tanto o prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB) quanto os 
demais políticos de Lorena 
estão se empenhando para 
contatar os deputados e tentar 
trazer recursos para tirar os 
projetos do papel.

De acordo com o secretário, 
a pavimentação também é um 
auxílio para evitar os alaga-
mentos, com menor condições 
de assoreamento das bocas 

de lobo. A população também 
deve colaborar com a limpeza 
da cidade, evitando colocar os 
sacos de lixo com muita ante-
cedência da coleta municipal, 
não jogando lixo em terrenos e 
descartando de forma correta 
os entulhos de sua residência.

Ainda em janeiro – As obras 
de pavimentação do Jardim 
Primavera foram confirmadas 
pelo secretário para ainda este 

mês. O primeiro e segundo lo-
tes contemplarão dois trechos 
do bairro que já foram licita-
dos, homologados e  contrato 
assinado com a empresa ven-
cedora do certame. “A gente só 
está aguardando neste início 
de janeiro a Caixa Econômica 
autorizar a Eskelsen Artefatos 
e Cimentos iniciar a obra. 
Nossa expectativa é para que 
esses trâmites e as obras se 

iniciem este mês”.
Com o investimento de 

R$581 mil, inicialmente se-
rão pavimentadas a rua José 
Moreira Miguel e a principal 
avenida de acesso do bairro, 
a Osiro Dias. As demais ruas 
do bairro serão pavimentadas 
de acordo com a liberação das 
emendas, com a expectativa 
de conclusão até o final do 
ano.

Uma das ruas na Cabelinha que receberão obras de pavimentação; Prefeitura tenta adequar condições de vias com investimento de R$ 160 mil

Foto: Rafaela Lourenço
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Cunha Fest reúne Ed 
Motta, Tiago Abravanel 
e destaques da música

Manthiqueira dá adeus à Copa São Paulo

Jazz, blues, soul, folk e MPB; shows na Praça da Matriz 
têm série de atrações na primeira edição do evento

Time de Guaratinguetá cai diante do Bahia em jogo marcado por gramado encharcado e atrasos

Da Redação
Cunha

Cunha recebe entre os 
dias 25 e 28 o Verão na 
Montanha, o 1º Cunha Fest. 
O evento contará com shows 
de jazz, blues, soul, folk e mú-
sica brasileira. O festival vai 
reunir músicos de diferentes 
estilos e artistas renomados, 
como Tiago Abravanel e Ed 
Motta, que se apresentarão 
no palco que será montado 
ao lado da Igreja da Matriz.

No próximo dia 25, às 22h, 
o cantor e compositor Fer-
nando Rios abrirá o festival 
com o show Viva Tim e Ben. 

A apresentação é uma home-
nagem a dois nomes consa-
grados da MPB, Tim Maia e 
Jorge Ben Jor.

Na segunda noite do fes-
tival, também às 22h, a Big 
Time Orchestra convida Tia-
go Abravanel, com um diver-
sificado repertório autoral 
de soul e rock, releituras 
criativas de sucessos de Be-
ach Boys, Elvis Presley, Ray 
Charles, Frank Sinatra e 
Rolling Stones.

No dia 27, a noite começa 
com Trouble Doll, às 21h30, 
com participação de Heloá 
Holanda. O grupo divide o 
palco com a compositora, 

clarinetista, tecladista e can-
tora, que tem a essência soul-
-pop-reggae e ficou conhecida 
depois de ser finalista do The 
X-Factor Brasil 2016.

Ainda no sábado, haverá o 
show Serial Funkers convi-
dando Ed Motta, às 23h30. 
O quarteto, que mistura R&B 
(rhythm and blues), soul, 
samba e funk de raiz, levará 
um ritmo contagiante para 
o público de Cunha, ao lado 
de um dos maiores nomes da 
música nacional, como can-
tor, compositor e produtor.

O evento termina no do-
mingo, às 15h, com Folk it 
All convidando Leo Mancini. 

A banda, que combina as 
raízes do folk com a energia 
do rock, se reúne ao cantor 
para apresentarem um som 
inovador do ritmo americano.

Durante os quatro dias de 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O sonho de chegar à se-
gunda fase da Copa São 
Paulo de Juniores chegou 
ao fim para o Manthiqueira. 
Precisando de uma vitória 
para avançar, já que no jogo 
preliminar o Botafogo-PB 
havia vencido o São Bento 
por 1 a 0, a Laranja não se 
encontrou dentro de campo. 
Melhor durante os noventa 
minutos, o Tricolor fez valer 
a força do seu elenco e bateu 
o time de Guaratinguetá por 
2 a 0.

A partida estava marcada 

para às 16h, mas só teve 
início às 16h30. Ninguém 
soube explicar o motivo do 
atraso, mas enquanto os 
jogadores de Manthiqueira 
e Bahia já se aqueciam, o 
árbitro pediu que os times 
voltassem para o vestiário. A 
torcida ficou sem entender.

Quando a bola rolou, os 
mais de três mil torcedores 
que foram ao Professor Da-
rio Rodrigues Leite tentaram 
empurrar o Manthiqueira, 
mas o time de Guaratinguetá 
parou na boa marcação da 
equipe baiana, que respon-
dia com jogadas aéreas rápi-
das. No fim dos primeiros 45 

minutos, o placar indicava 0 
a 0, resultado que não servia 
para a Laranja.

Na volta da segunda etapa 
o Manthiqueira se lançou ao 
ataque. Com mais posse de 
bola no recomeço do jogo, a 
Laranja trocava passes mas 
não conseguia concluir com 
perigo. Como os times pre-
cisavam da vitória, a partida 
ficou nervosa e os jogadores 
Geovani Itinga, do Bahia, 
e Jesus, do Manthiqueira, 
receberam cartão amarelo. 
Aos 16 minutos, Junior Ra-
mos invadiu pela esquerda e 
bateu cruzado para marcar o 
primeiro gol do Bahia.

O gol tricolor mudou o 
clima da partida. Logo na re-
posição da bola, uma chuva 
intensa caiu sobre a cidade. 
Aos poucos o gramado do 
Dario ficou tomado por po-
ças d'água. O árbitro inter-
rompeu o jogo próximo dos 
23 minutos, mas a chuva não 
deu trégua. Após 25 minutos 
de paralisação a partida foi 
retomada, mas as condições 
eram ainda piores.

Sem reação, o Manthiquei-
ra ainda tomou outro gol. 
Em lance confuso dentro da 
área, Yago foi atingido por 
Junior Ramos. Na dúvida, o 
árbitro marcou pênalti. Na 

cobrança, Felipe Matheus 
decretou o placar final. “Foi 
uma lambança da arbitra-
gem. Não devia ter parado 
o jogo. Se parou, não devia 
continuar. Ele não soube 
o que fazer, foi falta no 
goleiro. Juiz fraco, muito 
ruim”, enfatizou o presidente 
do Manthiqueira, Dado de 
Oliveira.

Velho problema - A dre-
nagem do Professor Dario 
Rodrigues Leite foi criticada 
pelo próprio secretário de 
Esportes de Guaratinguetá, 
Joel Pinho. “Chuva torrencial, 
abundante. Vamos rever isso, 
para saber se houve algum 

tipo de problema, porque 
temos outras competições 
ao longo do ano e temos que 
deixar o estádio e o gramado 
sempre ao contento”.

Com apenas dois pontos 
o Manthiqueira encerrou a 
Copinha deste ano na ter-
ceira posição. Bahia, com 
sete pontos, e Botafogo-PB 
com cinco, avançaram para 
a próxima fase. O Bahia en-
frentará o Taubaté e, segun-
do o secretário de Esportes, 
essa partida será realizada 
em Guaratinguetá, às 16h 
da próxima sexta-feira. Os 
paraibanos pegam o Palmei-
ras, em Taubaté.

festival, as ruas de Cunha irão 
receber Vasco Faé. O artista 
embalará o público com sua 
gaita, bumbo e guitarra. Nesta 
trajetória terá a companhia 
da Orleans Street Jazz Band, 

com seus instrumentos, banjo, 
trompete, trombone, washbo-
ard e tuba, atravessarão as 
ruas da cidade. Mais infor-
mações no site da Prefeitura, 
o cunha.sp.gov.br.

Ed Motta, um dos destaques de festival em Cunha; primeira edição de evento tem ainda Tiago Abravanel

Foto: Reprodução


