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Líder no Brasil investe R$ 100 milhões para 
construir granja modelo cage-free em Lorena
Mantiqueira aposta em novo modelo com galinhas livres e produção de ovos com foco no bem 
estar animal para ampliar distribuição; espaço deve contar com até setecentas mil aves poedeiras

Em meio às polêmicas e 
expectativas da economia 
para o próximo ano devido 
aos impactos da pandemia de 
Covid-19, notícias de cresci-
mento e novos negócios são 
comemoradas na região. Em 
Lorena, informações sobre a 
instalação de uma das maiores 
marcas do setor granjeiro, com 
investimento milionário, deu 
ao final do ano uma perspecti-
va de maior geração de receita, 
rebatendo as dificuldades 
impostas pela crise.

A notícia aqueceu o cenário 
no final de outubro, quando 
o empresário Leandro Pin-
to, fundador e presidente da 
Mantiqueira, maior granja do 
país (produz anualmente 2,5 
bilhões de ovos), divulgou o 
plano para investir R$ 100 
milhões na construção de um 
novo modelo de produção de 
ovos “premium”, o cage-free, 
com unidade em Lorena, que 
terá até setecentas mil aves 
poedeiras já em 2021.

Com planejamento de entre-
ga da planta para o próximo 
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ano, a granja lorenense, já em 
construção (em área próxima 
à Cervejaria do Gordo), tem 
investimento obtido a partir 
de uma linha de financiamento 
dedicada a projetos sustentá-
veis, em que o próprio CEO 
destacou como “um modelo 
que seja menos cruel com as 
galinhas e permita que elas 
se movam livremente, sem 
o confinamento em gaiolas, 
como ainda é o padrão”.

A unidade terá ainda o uso 
planejado de instrumentos 
tecnológicos como sensores 
de temperaturas corporais e 
níveis de hidratação, além de 
ração especial enriquecida, para 
garantir o bem estar do animal.

Leandro Pinto deu exemplo 
de marcas como o McDonald’s, 
gigante rede de lanchonetes 
fast-food, que está em pleno 
processo para a alteração do 
sistema para o novo modelo 
de criação das aves, livres das 
gaiolas. A gigante norte-ame-
ricana planeja finalizar a troca 
até 2025, o mesmo ano em que 
o Grupo Mantiqueira projeta 
se tornar dono de um terço da 
produção sob o novo modelo 
na América Latina.

Outra novidade positiva com 

a ganja de Lorena é o uso de 
energia renovável, com sistema 
de energia solar e produção 
de biogás, da decomposição 
do esterco das galinhas. A 
prática aposta na qualificação 
do processo com foco no meio 
ambiente, com a promessa de 
sistema pioneiro para o trata-
mento de água e esgoto, uso 
de caminhões elétricos para 
transporte de materiais e pro-
dutos, além da tecnologia de 
ponto no processo, com direito 
à transmissão online ao vivo do 
dia a dia do galinheiro e espaço 
de visitação para que a comu-
nidade local possa conhecer 
de perto a produção e a rotina 
das galinhas, alimentadas com 
ração enriquecida com ômega 
3, selênio (mineral com um alto 
poder antioxidante e preven-
tivo à doenças como o câncer, 
além de fortalecer o sistema 
imunológico), entre outros 
nutrientes.

Com a nova unidade (e outra 
em Campanha-MG), a empresa 
deve atender, sob a tutela do 
novo sistema, inicialmente, os 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

Lorena – Se a crise continua 
a tirar o sono de empresários 

e trabalhadores da região, o 
último levantamento do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), realizado 
pelo Ministério da Economia, 
apontou para recuperação na 
geração do emprego.

A RMVale (Região Metro-

politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou saldo 
positivo em outubro, com o me-
lhor resultado para um único 
mês de toda a série histórica 
do sistema. Ao todo foram ge-
rados 5.027 empregos nas 39 
cidades que compõem a região.

Entre os municípios im-
pactados pela crise do novo 
coronavírus no mercado, 
Lorena tem o melhor saldo, 
e figura como a cidade que 
menos demitiu (saldo de -41), 
seguida de Jacareí (-353) e 
Pindamonhangaba (-738).

Galinhas livres em viveiro da Mantiqueira; empresa projeta sistema modernizado e sustentável para Lorena

Câmara de Ubatuba reduz comissionados e mandato da mesa
Decisão na cidade litorânea atende pedido do Tribunal de Contas; próxima legislatura terá quatro votações para presidente

Após apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), a Câmara de 
Ubatuba aprovou na última 
quinta-feira (10) a extinção 
de 17 cargos comissionados 
da Casa e a redução do tempo 
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de mandato da mesa diretora. 
Enquanto a primeira medida 
tenta garantir mais economi-
cidade, a outra busca promo-
ver uma maior rotatividade 
no comando do Legislativo. 

Apresentada pelo presiden-
te da Câmara, Silvio Brandão 
(PSD), a proposta de alteração 
na estrutura administrativa 
da Casa recebeu o aval unâ-

nime dos vereadores. Desta 
maneira foram extintas as 
seguintes funções exercidas 
por contratados: assessor 
especial de Comissões Per-
manentes, procurador Le-
gislativo Chefe, secretário da 
Presidência, diretor geral e 
chefes dos setores de Almoxa-
rifado e Patrimônio, Compras 
e Licitação, Contabilidade, 

Comunicação Social, Manu-
tenção, Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e 
de Transporte. 

Os salários recebidos pelos 
comissionados variavam de 
R$ 4 mil até R$ 18 mil.

A abolição dos cargos foi 
recomendada pelo TCE, devi-
do ao impacto orçamentário 
causado pelas contratações. 

Por lei, os gastos do Legisla-
tivo com pessoal não devem 
ultrapassar 7% do duodécimo 
(orçamento da Casa repassa-
do pela Prefeitura).

Proposto também por Bran-
dão, o segundo projeto apro-
vado pelos parlamentares na 
última sessão reduziu pela 
metade o tempo de duração 
do mandato dos membros da 

mesa diretora, que a partir de 
2021 passará de dois para 
um ano. Assim, durante a 
próxima legislatura ocorre-
rão quatro votações para as 
escolhas dos vereadores que 
atuarão como presidente, 
primeiro vice-presidente, 
segundo vice-presidente, pri-
meiro secretário e segundo 
secretário.

Valor do IPTU sofre reajuste de quase 4% em Guará
Carnês começam a ser entregues em janeiro de 2021; pagamento do imposto em cota única tem desconto de 5%

A Prefeitura de Guaratin-
guetá anunciou no último 
dia 4 um reajuste de 3,92% 
no valor do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
Os carnês começarão a ser 
distribuídos em janeiro do 
próximo ano, pela agência 
dos Correios.

O pagamento do imposto 
em cota única terá descon-
to de 5%, se efetuado pelo 
contribuinte até o dia 25 de 
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fevereiro. Para as pessoas 
que optarem pelo pagamento 
parcelado, o vencimento será 
todo o dia 25, iniciando tam-
bém em fevereiro.

As prestações poderão ser 
quitadas em todas as agências 
bancárias desde que os paga-
mentos sejam efetuados até 
o dia do vencimento. Após a 
data, o carnê deverá ser pago 
exclusivamente em agências 
da Caixa Econômica Federal.

A subsecretária da Fazenda 
do município, Tânia Mara 
Souza, ressaltou que o rea-
juste do IPTU tem como base 

de cálculo o IPCA (Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo) 
referente ao período de no-
vembro de 2019 a outubro 
de 2020.

Mara frisou ainda que a 
população deve receber os 
talões a tempo para o paga-
mento. “Nós já fizemos uma 
reunião e estamos montan-
do uma equipe de força de 
trabalho com o Correio para 
atender exclusivamente a 
Prefeitura na distribuição 
dos carnês”. 

Com o objetivo de agilizar 
os trabalhos administrativos, 

outra opção será o acesso da 
segundo via do boleto, a partir 
do dia 20 de janeiro, no site da 
Prefeitura. “Caso o munícipe 
queira, antes de receber na 
sua residência, pode antecipar 
ao acessar a nossa página e 
imprimir o seu carnê 2021”.

A respeito do mapeamento, 

denominado georreferencia-
mento, que serve de base para 
o cálculo do IPTU, a subse-
cretária explicou que neste 
ano a ferramenta não foi 
utilizada. “É uma ferramenta 
que a prefeitura contratou e 
vai ser captada todas as ima-
gens por satélite, e assim que 

esse trabalho for finalizado no 
início do próximo ano será 
realizado uma revisão para o 
IPTU de 2022”.

Em relação aos que pedirem 
a isenção do imposto é neces-
sário realizar um requerimen-
to, mas o local de atendimento 
ainda não foi definido.
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Con-
selheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da 
OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da CBN e consultor 
jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É detentor da Ordem 
do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas Globo, Ra-
diobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil 
de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de 
Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José 
dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. 
É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos 
municípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas 
Pedro Ernesto, Marechal Zenóbio da Costa e Tiradentes.

VESTIBULINHO EM PINDA – Grande chance de profissionalização 
em altíssimo nível. Estarão abertas até 14 de dezembro, às 15 
horas, as inscrições para o vestibulinho da ETEC João Gomes 
de Araújo. Interessados devem recorrer, apenas à Internet, pelo 
site vestibulinhoetec.com.br. Há vagas para cursos técnicos e 
cursos técnicos integrados ao ensino médio. Oportunidades em: 
técnico em administração, técnico em informática para internet, 
técnico em cozinha, técnico em logística, técnico em mecânica, 
técnico em serviços jurídicos e técnico em recursos humanos. 
Para o técnico integrado ao médio são ofertados os cursos de 
administração, desenvolvimento de sistemas, nutrição e dietética, 
mecânica e serviços jurídicos. Imperdível...
MELECADA – Por quê será que não fizeram consulta pública, 
mesmo pela internet, para saber se o Povo de Pindamonhangaba 
gostaria de mudar a homenagem João do Pulo, gastando fortuna e 
jogando dinheiro fora? Depois da melecada, percebendo a repulsa 
popular, o prefeito que deu ao monumento anterior, apoiado pelo 
Piorino que é nascido na cidade; o epíteto de ‘Homem de Lata’, 
recuou. Mandou retirar o monstrengo de profundo mau gosto...
O QUE VEM POR AI? – Melhor seria colocar de volta o monumento 
antigo, de concepção moderna e arrojada, ao salto recordista de 
João do Pulo. Mas ao que disse em entrevista à Rádio Pop, de 
Aparecida, Isael deixou transparecer que não vai retornar o antigo 
monumento. Dará oportunidade ao artista do monstrengo fazer 
outro, provavelmente mais horrível. Quem viver, verá...
ESCLARECIMENTO – ‘Homem de Lata’ foi o nome dado pelo 
vereador Inaldo Soares de Freitas ao ‘Guardião’, doado pela 
Villares, criação do artista paulista Belini Romano. Discursando, 
o edil que teria chegado a destempo à entrada de Moreira César, 
cunhou o batismo, em 2002...
ESTRATÉGIA – Ricardo Piorino, vice prefeito de Isael para 
mais um mandato, pode acumular, dessa vez, a sub-prefeitura 
de Moreira César, numa espécie de pré-campanha para 2024. 
Precisa, pelo menos, conhecer detalhes como o apelido do 
Guardião (verdadeiro Homem de Lata) para conquistar os votos 
do Distrito... 
PERCA DE OPORTUNIDADE – O ex-governador Geraldo Alckmin 
que, ao invés de fazer algo definitivo quanto ao abastecimento, 
dessalinizando água do mar, como fazem os cearenses, resolveu 
fazer transposições faraônicas, unindo reservatórios. Agora 
todos estão secando e não foi por falta de aviso deste Colunista, 
Geraldinho...
ALELUIA – Enfim algo que preste saiu da cabeça inútil do 
Guilherme Boulos, avaliando despejo em massa em Piracicaba. 
O ‘invasor chefe’ declarou o seguinte: No meio de uma pandemia 
vão jogar dezenas de famílias do Taquaral na Rua, ou seja, de 
nada adianta o Doria defender o isolamento contra Bolsonaro. 
Verdade! Como vão querer que os despejados fiquem em casa? ...
HERANÇA MALDITA DO ORTIZ – Para quem vai ou mora em 
Taubaté reitero aviso. Na sua despedida, o prefeito Junior Ortiz 
reativou radares sem prévio aviso. Estavam desligados em 
respeito à pandemia. Parabéns Junior Ortiz. É pra sua despedida 
não deixar qualquer saudade...
PASSANDO O COMANDO – Grande comandante, fez muito 
pela Cidade de Pinda, o Coronel Conrado passa o comando do 
2º Batalhão de Engenharia de Combate e da Guarnição Federal 
do Exército ao Tenente-Coronel Pedrosa, a 21 de dezembro. 
Por segurança contra a Covid-19, e, seguindo orientação do 
Comandante da Segunda Divisão do Exército, General Edson 
Diehl Ripoli; a solenidade será restrita aos militares e familiares, 
podendo ser acompanhada virtualmente. O Coronel Conrado vai 
fazer o Curso de Política e Alta Administração do Exército, na 
Praia Vermelha, Rio de Janeiro... Meu faro indica generalato à 
vista. Torço por isso...
OUTRA PASSAGEM – O Coronel Brion, que já comandou o 2º 
Bec, recebeu do Coronel Carli, em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, o Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia 
Marechal Machado Lopes, nessa sexta-feira, 11 de dezembro. 
Ao deixar Pinda, Luis Claudio Brion Cardoso foi designado para 
fazer curso de especialização na Argentina... Cauteloso com a 
pandemia, não pude estar presente. Mas, fui representado pela 
Jornalista Sylma Lima, do site ‘Capital do Pantanal’, para onde 
também escrevo, com muita honra. Parabéns, Amigo Brion... 
VIABILIDADE – Foram muitas tentativas. Operadoras tentaram 
viabilizar a operacionalidade do Aeroporto de São José dos 
Campos. Fiz um voo do Rio para lá, certa vez. Nada deu certo 
até aqui. Agora o prefeito Felício Ramuth conseguiu, finalmente, 
algo que pode dar certo: municipalizou o terminal. Tomara. Afinal, 
o aeroporto inclusive foi ampliado e modernizado...
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Após acidente Pinda decide 
reforçar segurança na SP-62
Dispositivo de segurança para pedestres pode ser implantado nos 
próximos dias; Amador Bueno da Veiga ganha atenção após morte

A rodovia Amador Bueno da Veiga, que teve novo acidente fatal nesta semana; DER investe em lombofaixa

Um novo acidente fatal, 
registrado na manhã desta 
quarta-feira (9), na rodovia 
Amador Bueno da Veiga, 
aumentou a pressão por 
medidas em Pindamonhan-
gaba sobre a segurança no 
local. Uma jovem de 25 anos 
trafegava de bicicleta pelo 
acostamento quando foi 
atropelada por um caminhão 
de transporte de areia. A 
Prefeitura afirmou que uma 
“lombofaixa” deve ser coloca-
da no local.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a mulher estava 
em direção ao Centro da 
cidade quando foi atingida 
pelo veículo. Câmeras de 
segurança, que registraram 
o momento, apontam que o 
motorista não prestou socor-
ros à vítima, que não resistiu 
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aos ferimentos e morreu no 
local. A rodovia registrou en-
garrafamento de cerca de três 
quilômetros após o acidente.

Ainda em julho deste ano, 
um atropelamento envolven-
do cinco pessoas aconteceu 
no mesmo trecho. Uma das 
pessoas ficou gravemente 
ferida. A Câmara protocolou 
um pedido de implementação 
de uma ondulação transversal, 
a “lombofaixa”, para garantir 

a segurança da travessia dos 
pedestres.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, José 
Sodário, o projeto para me-
lhorias na rodovia já foi apro-
vado pelo alto escalão do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) e prevê ainda a 
instalação de placas de sinali-
zação. O secretário recomen-
dou que os condutores façam 
uso das vias com segurança, 

especialmente em locais em 
que não há ciclofaixas.

Por meio de nota, o DER 
esclareceu que a lombofaixa 
deve ser instalada na próxima 
semana, no km 145,8. “O DER 
também estuda a implantação 
de ciclofaixa no local. É impor-
tante ressaltar que o respeito 
ao limite de velocidade, à 
sinalização vigente e às leis 
de trânsito são determinantes 
para um trânsito mais seguro”.

Para agilizar 
serviços, Pinda 
entrega duzentos 
na saúde

Com foco em agilizar os 
atendimentos e trabalhos 
da secretaria de Saúde, Pin-
damonhangaba passou a 
entregar, nesta semana, os 
duzentos tablets adquiridos 
para a utilização dos agentes 
comunitários de saúde e 
pela equipe de controle de 
vetores.

O planejamento do municí-
pio prevê entrega de tablets 
para todas as unidades de 
saúde. A secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, explicou 
que desta forma os traba-
lhadores da pasta terão em 
mãos todas as informações 
dos pacientes e da região 
em que moram. “São dados 
como estatística, dados in-
terligados ao IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), mapa da região 
onde realiza o atendimento, 
cadastro com dados sobre sa-
neamento, epidemiológicos 
e atendimento em geral do 
paciente”, completou.

A primeira unidade a rece-
ber o equipamento foi a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
Nelson Naresi, no Jardim 
Bela Vista. A expectativa do 
Município é que com a ino-
vação ocorra melhor atendi-
mento, redirecionamento de 
recursos e usos de maneira 
mais eficiente da plataforma 
e-SUS.

Com os novos tablets é 
esperada que haja a mini-
mização do uso de papel, o 
que pode gerar economia, 
a longo prazo. De acordo 
com a Prefeitura, os tablets 
terão acesso à internet para 
facilitar a funcionalidade aos 
usuários. Haverá também 
um treinamento para que 
saibam e aprendam a lidar 
com a tecnologia. A previsão 
é que os computadores por-
táteis estejam em pleno uso 
no início de 2021.

Os agentes c trabalham 
com contato direto com a 
população, realizando visitas 
às residências e apoiando as 
ações das unidades Estraté-
gicas de Saúde da Família.

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Leitura do hidrômetro ajuda 
controlar o consumo de água

O hidrômetro, também co-
nhecido como relógio de medi-
ção de água, é responsável por 
medir o consumo do imóvel 
em tempo real, o que não so-
mente ajuda a manter as con-
tas sob controle como também 
facilita a identificação, com 
mais agilidade, de vazamentos 
ou quaisquer ocorrências que 
gerem alterações significativas 
na média de consumo, sendo 
um grande aliado na luta con-
tra os desperdícios de água.

Além de ser muito relevante 
para a economia doméstica, 
a partir das medições dos 
aparelhos nos imóveis, as 
empresas de saneamento 
conseguem mapear os hábi-
tos da população, detectar 
excessos, propor campanhas 
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de conscientização e projetar 
investimentos futuros no sis-
tema de abastecimento.

Em Piquete, a Águas Piquete, 
concessionária responsável 
pelo abastecimento de água 
no município, explica que 
um funcionário devidamente 
autorizado e identificado pela 
empresa, é responsável por 
visitar os imóveis para fisca-
lizar o funcionamento dos 
hidrômetros e acompanhar as 
medições mensalmente, mas 
esse controle também pode 
ser realizado pelos moradores.

“É importante que o cidadão 
também faça o controle do seu 
consumo mensal, pois assim 
consegue compreender sua 
rotina e descobrir quais mu-
danças de hábitos são necessá-
rias para ajudar na redução de 
sua conta de água. Além disso, 
também é uma forma de iden-

Águas Piquete orienta população de como acompanhar consumo mensal
tificar possíveis vazamentos. 
A mediação é simples, deve-se 
observar os algarismos pretos, 
a mudança desses algarismos 
indica a evolução do consu-
mo. Para se obter o consumo 
médio diário, basta dividir o 
número que está no visor pela 
quantidade de dias do mês” 
explica o diretor operacional 
da Águas Piquete, Sérgio Bovo.

A Águas Piquete garante a 
qualidade dos aparelhos insta-
lados na cidade, mas ressalta 
que cada usuário também é 
responsável pela conservação 
do equipamento instalado em 
seu imóvel, por isso é impor-
tante adotar alguns cuidados 
como: manter o hidrômetro 
sempre limpo e não colocar 

objetos em cima dele, ajudam a 
ampliar a vida útil do aparelho 
e garantem a precisão de suas 
medições.

“Em hipótese alguma o usuá-
rio deve manipular o hidrôme-
tro, como retirar o lacre. Caso 
o usuário identifique algum 
tipo de problema com o hidrô-
metro, pode acionar nossos 
técnicos para o atendimento”, 
disse Bovo. 

Em caso de dúvidas ou mais 
informações sobre como reali-
zar a leitura dos hidrômetros, 
o cliente pode acessar o site 
da Águas Piquete,  https://
www.iguasa.com.br/piquete, 
no menu “Informações para 
você” e depois em “Entenda sua 
leitura e consumo”.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, 

GUARATINGUETÁ PIQUETE, POTIM E ROSEIRA.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, 
sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP 
com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas 
Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista da 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício 
do ano de 2021, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital 
social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro 
de 2021. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento 
poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, 
ou ainda pelo e-mail: sincomercioguara@gmail.com.
Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE

 
SINDICATO   DO   COMÉRCIO VAREJISTA 

BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ 
PIQUETE, POTIM E ROSEIRA. 

 
 
 
 

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 
190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria 
Econômica do Comércio Varejista da Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de  2021, de acordo com 
a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro de 2021.  Informações sobre 
valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-
2305, ou ainda pelo e-mail:  sincomercioguara@gmail.com. 

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020. 

 
ELCIO FERREIRA DAMICO 

PRESIDENTE 
 

 

PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

AUTO DE MULTA Nº 353
Aos quinze (15) dias do mês de dezembro de 2020, nesta cidade de Lorena, Estado de São 
Paulo, tendo constatado que o Sr.(a) MARKO SISTEMAS METALICOS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, representada por Carlos Alberto de Almeida Borges, endereço Mal Henrique Lott, 
163, sl.303, Barra da Tijuca-RJ, Cep:22631370, legitimo proprietário do Imóvel -GLEBA DE 
TERRA SITO NA AV. JOSE MOREIA MIGUEL , V. DOS COMERCIARIOS II, LORENA-SP, 
e após haver infringido o dispositivos da Lei 3506 de 22 de março de 2012, Art.2º e 6º , 
II, consistente em os proprietários de imóveis localizados em ruas pavimentadas dentro 
do perímetro urbano deverão construir muro e calçada, pelo descumprimento dessa lei 
sujeitar-se-á o infrator , no caso de construção de muro,(...) multa pelo descumprimento da 
obrigação a cada 30 dias, enquanto não for cumprida a obrigação. Usando das atribuições 
que me confere as Leis em vigor, fica V. As. Multado(a) 40 Ufesps, R$1104,40(hum Mil 
cento e quatro reais e quarenta centavos), a ser paga em 30 dias, ou apresente a defesa 
no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta. Para constar, a por ser verdade, 
lavrei o presente Auto de MULTA QUE VAI ASSINADO POR MIM. Prefeitura de Lorena, 
15 de dezembro de 2020. Rita de Cassia Moura e Silva Fiscal de tributos e Posturas 
Matricula 6061.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 9636/20 GPRO – 596/20 SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contrataçao de serviços de conserto de bebedouros da Secretaria de Saude,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os 
quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: SERGIO DOMINGOS DE CARVALHO ME
CNPJ Nº: 10.211.941/0001/28
VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 8752/20 GPRO – 579/20 SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de supervisão clinico institucional para o CAPS – Centro
de Atençao psicossocial, que serão prestados nas condições estabelecidas no contrato e na
proposta, os quais integram esta instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN
CNPJ Nº: 30.356.856/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais )
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2020 PROC. Nº 525/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de iluminação e enfeites natalinos para o Natal, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no termo de referencia, os 
quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMAÇAO E AR CONDICIONADO
LTDA ME
CNPJ Nº: 21.724.639/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 17.
VALOR TOTAL: R$ 5.972,80 (cinco mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2020 PROC. Nº 563/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para os servidores
municipais, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles as 
Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ Nº: 24.795.505/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 17, 18, 51, 52, 63, 64, 71, 72, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 99,
100, 105, 106, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 
155, 156.
VALOR TOTAL: R$ 107.189,20 (cento e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020
CONTRATADA: G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65, 66, 67, 68, 73, 
74, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 137, 138, 149, 150, 151, 152.
VALOR TOTAL: R$ 105.587,40 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e 
quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020
CONTRATADA: D. R. MARTINEZ ME
CNPJ Nº: 10.943.315/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 13, 14, 81, 82.
VALOR TOTAL: R$ 189.772,80 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e dois 
reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2020 PROC. Nº 457/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e
modernização da Praça Baronesa de Santa Eulalia (Praça da Matriz), com fornecimento de
material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: MARPRADO CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
VALOR TOTAL: R$ 392.757,72 (trezentos e noventa e dois mil setecentos e cinqüenta 
e sete reais e setenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
DECRETO Nº. 7.534/2020.
ESTENDE O PERÍODO DE QUARENTENA DE QUE TRATA O DECRETO 7.407, DE 23 
DE MARÇO DE 2.020 E DISPÕE SOBRE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
PLANO SP DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS NÃO ESSENCIAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
L. O. No. 3.894/2020.
DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA 
E ATAXIA NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA NO MUNICIPIO DE LORENA.

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO

PORTARIA Nº. 21.916/2020.
Fazer cessar, a partir de 03/11/2020, a portaria n°. 21.572/2020 do Sr. ITAMAR MIGUEL 
PEREIRA DA SILVA, reg. 5501, efetivo, no cargo de Ajudantes de Serviços Gerais, grupo 
A – nível 1C, lotado na Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura Municipal, 
na função de Supervisor de Almoxarifado com 50% do salário base e dedicação exclusiva 
com 40(quarenta) horas semanais da Lei Complementar n°. 306/2019.
Nomear, no dia 03/11/2020, o Sr. ITAMAR MIGUEL PEREIRA DA SILVA, reg. 92.049, em 
comissão, para ocupar o cargo de Chefe do Gabinete do Secretário, nível CC- VI, lotado na 
Secretária Municipal de Finanças, desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Complementar 
n°.248/2016.
PORTARIA Nº. 21.917/2020.
Fazer cessar, a partir de 17/11/2020, a portaria n°. 21.716/2020 do Sr. ADRIANO AURÉLIO 
DOS SANTOS, reg. 91.946, Agente Político, no cargo de Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos, nível CC-AP, lotado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, desta Prefeitura 
Municipal, respondendo interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, nível CC-AP, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.918/2020.
NOMEAR, no dia 18/11/2020, a Sra. LEILA DINIZ, reg. 92.129, para ocupar o cargo de 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, nível 
CC-AP, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia 
e Inovação, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.919/2020.
Exonerar, a partir de 19/11/2020, o Sr. NORIVAL DE SOUSA JUNIOR, reg. 92.021, Agente 
Político, do cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nível CC- AP, lotado na 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.920/2020.
Exonerar, a partir de 19/11/2020, o Sr. CARLOS ROBERTO VIEIRA, reg. 92.116, em comissão, 
do cargo de Diretor de Segurança Municipal, nível CC- III, lotado na Secretaria Municipal de 
Segurança, desta Prefeitura Municipal.
Nomear, no dia 20/11/2020, o Sr. CARLOS ROBERTO VIEIRA, reg. 92.130, Agente Político, 
para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nível CC- AP, lotado 
na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.921/2020.
Exonerar, a partir de 23/11/2020, o Sr. AMAURI DE OLIVEIRA MIRANDA, reg. 92.114, agente 
político, do cargo de Secretário Municipal de Segurança, nível CC- AP, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal.
Nomear, no dia 23/11/2020, o Sr. AMAURI DE OLIVEIRA MIRANDA, reg. 92.131, em comissão, 
para ocupar o cargo de Diretor de Segurança Municipal, nível CC- III, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Complementar n. 304/2019.
PORTARIA Nº. 21.922/2020.
Nomear, a partir de 23/11/2020, o Sr. CARLOS ADRIANY LESCURA, reg. 92.132, Agente 
Político, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Segurança, nível CC- AP, lotado na 
Secretaria Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.923/2020.
CONCEDER, aos abaixo relacionados, licença prêmio nos termos do artigo 117, 118 e 119 da 
Lei Complementar nº. 59 de 14/07/2008, para gozar dentro da data de 01/11/2020 à 30/11/2020.
IEDANGELA DE SOUZA BONALDI, IVETE PEREIRA DA SILVA REIS, BEATRIS DONIZETI 
FERNANDES, JOAO GABRIEL SERAFIM TAVARES, KEILA PATERNOSTRE DA SILVA 
OLIVEIRA, JOSE INACIO MOREIRA JUNIOR, CRISTIANE JOSE DE OLIVEIRA SOUZA, 
ALESSANDRO PATROCINIO DA SILVA, EMILIO LEONARDO GOMES MOREIRA, EMILIO 
LEONARDO GOMES MOREIRA, ELIZANGELA APARECIDA GARCIA, LUCIANA GODINHO 
SOARES GOLOB, CELSO ALEXANDRE DA SILVA, LUCIANA CRISTINA DA SILVA, LIDIA 
CRHISTTIAN LINS BRANDAO TAVARES, ROSELI DE OLIVEIRA, HUMBERTO LUCIO 
BOMFIM DE AQUINO, ELIZIANE CRISTINA DA SILVA GARCEZ.
PORTARIA Nº. 21.924/2020.
Exonerar a pedido, a partir de 01/12/2020, a Sra. GLAUCIA ALESSANDRA DA SILVA, reg. 
7023, do cargo de Auxiliar Administrativo, grupo B -nível 2A, lotado na Secretaria Municipal 
da Saúde, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.925/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. MARCIA RENATA BARBOSA CARVALHO, reg. 7294, 
efetivo, para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE, lotado 
na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação 
final em 66° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar 
n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.926/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, o Sr. PEDRO MENINO DOS SANTOS FILHO, reg. 7295, efetivo, 
para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE, lotado na 
Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação 
final em 67° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar 
n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.927/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA, 
reg. 7296, efetivo, para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, 
nível AE, lotado na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista 
da classificação final em 68° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei 
Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.928/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. NATÁLIA RODRIGUES TEIXEIRA, reg. 7297, efetivo, para 
ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE, lotado na Secretaria 
Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 69° 
lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.929/2020.
Nomear, no dia 02/12/2020, o Sr. MEIMEI FALALESSA NOGUEIRA, reg. 7298, efetivo, para 
ocupar o cargo de Auxiliar Administrativo, grupo B - nível 2A, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 54° lugar do concurso 
público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.930/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar. .
PORTARIA Nº. 21.931/2020.
Disciplina o Concurso de REMOÇÃO dos Docentes do Ensino Básico I (Educação Infantil 
e séries/anos iniciais do Ensino Fundamental) e docentes do Ensino Básico II (séries/anos 
finais do Ensino Fundamental) do Quadro do Magistério da Rede Municipal de Ensino de 
Lorena, com efeitos para o ano de 2021
PORTARIA Nº. 21.932/2020.
DESIGNAR a Sra. ANALICE DE OLIVEIRA BARBOZA, matricula 5318, professora, para 
exercer a função de GESTOR DE PARCERIA entre a Secretaria Municipal de Educação e 
a Organização da Sociedade Civil – Instituto Esporte de Educação que vier celebrar Termo 
de Colaboração, Termo de Fomento e/ou Acordo de Cooperação com o Órgão Municipal.
PORTARIA Nº. 21.933/2020.
Nomear, no dia 08/12/2020, o Sr. JEREMIAS ARIEL MENGHI DOS SANTOS, reg. 7299, efetivo, 
para ocupar o cargo de Procurador, grupo D – nível 14A, lotado na Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 3º lugar do 
concurso público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar nº. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.934/2020 - Instauração de Procedimento de Apuração Preliminar
PORTARIA Nº. 21.935/2020.
DISCIPLINA AS NORMAS QUE REGULARÃO O PROCESSO ATRIBUIÇÃO DE CLASSES 
E AULAS PARA COMPOSIÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO DOS DOCENTES 
DO ENSINO BÁSICO I (EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL), ENSINO BÁSICO II – DISCIPLINAS (SÉRIES/ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL), PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR 
TUTOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E PROFESSOR AUXILIAR MEDIADOR DE 
APRENDIZAGEM, BEM COMO A ATRIBUIÇÃO DE CARGA SUPLEMENTAR E REGIME 
SUPLEMENTAR DE TRABALHO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LORENA, PARA 
O ANO LETIVO DE 2021.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 596/2020-SUP; 9636/2020-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
serviços de conserto de bebedouros da Secretaria da Saude.
CONTRATADA: SERGIO DOMINGOS DE CARVALHO ME
CNPJ Nº: 10.211.941/0001-28

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 600/2020-SUP; 10361/2020-GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso IV da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviço de internação psiquiátrica, em caráter de urgência, por 90 dias, renováveis 
caso necessário, conforme mandado judicial processo n° 1000665-05.2020.8.26.0323, 
da menor Maria Luiza da Silva Oliveira.
CONTRATADA: MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERAÇAO LTDA
CNPJ Nº: 10.394.170/0001-51

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Eu Suseli Miriam Lemos Bortolusso, RG 32.686.291-2, comunico o 
extravio do meu diploma do curso de Engenharia Química, realizado 
no período entre 1988 e 07 de dezembro de 1996.
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A Polícia Civil de Apareci-
da mantém os trabalhos de 
buscas do jovem acusado de 
assassinar o próprio amigo 
na porta de um bar no bairro 
Santa Rita, no início desta 
semana. Além de prender o 
atirador, os policiais tentam 
descobrir a motivação do 
crime.

Além de obterem informa-
ções com familiares da vítima 
de 18 anos, os policiais per-
correram, na última quinta-
-feira (10), diversos pontos do 
Santa Rita e bairros vizinhos 
em busca de pistas sobre o 
paradeiro do assassino, que 
não teve sua idade divulgada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, testemunhas 
relataram que o atirador e o 
amigo estavam conversando 
num bar da rua Santa Rita, na 
noite da última segunda-feira 
(7), quando se desentenderam 
por volta das 23h. Na sequên-
cia, a dupla entrou em luta 
corporal até que um deles 
sacou uma arma de fogo e 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo contra o outro.

Após atingir o colega, o 
criminoso fugiu a pé do local. 
Desesperados com a cena, 
outros frequentadores do 
estabelecimento comercial 
acionaram o Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), que ao chegar no 
ponto indicado constatou a 
morte do jovem. 

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal), 
onde foi reconhecido pela fa-
mília no início da madrugada. 
A identidade da vítima não 
foi revelada pela Polícia Civil.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Polícia Civil 
de Aparecida confirmou que 
o criminoso não havia sido 
localizado até o fechamento 
desta matéria. Novas diligên-
cias estão previstas até o fim 
desta semana.

Thales Siqueira
Ubatuba

Polícia de Aparecida tenta localizar 
jovem que matou o próprio amigo

Câmara de Pinda aprova 
implantação do Fundo 
Municipal de Educação

Avançando nas leis edu-
cacionais de Pindamonhan-
gaba, os vereadores aprova-
ram na última quarta-feira 
(9), a criação do FME (Fun-
do Municipal de Educação) 
proposto pelo prefeito Isael 
Domingues (PL). A ação visa 
atender esferas como edu-
cação infantil, especializada 
e também da EJA (Educação 
de Jovens e Adultos).

Segundo o texto envia-
do para a Câmara, este 
deve ser um fundo especial, 
conforme a lei federal nº 
9.394/96, sem personalida-
de jurídica, exclusivamente 
financeira e instrumento 
de captação e aplicação 
de recursos. O FME deve 
compreender atividades 
de desenvolvimento e ma-
nutenção de ensino na 
educação infantil, ensino 
fundamental, atendimento 
educacional especializado 
e na educação de jovens e 
adultos, que não tiveram 
acesso ou continuidade na 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

aprendizagem na idade 
própria.

O Fundo, aprovado por 
unanimidade, será vincu-
lado à secretaria de Edu-
cação e será integrado ao 
orçamento municipal. Ele 
também será conduzido 
pela pasta mediante a 
fiscalização e acompa-
nhamento do Conselho 
Municipal da Educação e 
do Conselho do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica).

Os recursos deverão vir 
do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação), além dos órgãos 
federais e estaduais, Tesou-
ro Municipal, rendimentos 
de aplicações financeiras, 
além de 25% das receitas 
resultantes de impostos e 
transferências na manuten-
ção e no desenvolvimento 
do ensino. Atualmente, 
Pindamonhangaba conta 
com cerca de 14,3 mil alu-
nos matriculados em toda 
a rede municipal. A pasta 
responsável espera por 
mais estudantes em 2021. 

Projeto do Executivo garante votação 
unânime para aplicações na educação 
infantil, especializada e para adultos

Foto: Marcelo A. dos Santos

Lance da derrota do Manthiqueira pela primeira partida da semifinal

Manthiqueira precisa bater São José por 
dois gols de diferença por acesso à A-3
Laranja perde primeiro jogo das semifinais em casa; vaga decidida neste domingo

O Manthiqueira vai preci-
sar se superar contra o São 
José, no Martins Pereira, 
para conquistar o acesso à 
Série A-3 do Campeonato 
Paulista. Na primeira decisão 
entre as equipes, o time de 
Guaratinguetá perdeu por 
2 a 1 para a Águia, em casa, 
e agora necessita de uma 
vitória com pelo menos dois 
gols de diferença. O jogo de-
cisivo será disputado neste 
domingo, às 15h.

Em campo, o Manthi-
queira levou mais perigo 
ao gol do São José, na pri-
meira metade do primeiro 
tempo. Dos pés de Mateus 
Piauí saiu o gol que abriu 
o placar da decisão, a favor 
dos donos da casa. Mas 
após a parada técnica para 
hidratação dos jogadores, o 
roteiro da partida mudou 
drasticamente.

Técnico e com paciência, 
o São José passou a fechar 
as ações do Manthiqueira, 
que pouco criou. A Águia 
avançava em direção ao 
ataque, no mesmo ritmo que 
a Laranja permanecia acua-
da. A pressão joseense deu 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

resultado ainda na primeira 
etapa. Aos 39 minutos, Breno 
conduziu a bola pela direita, 
cortou para o meio e bateu 
colocado de pé esquerdo. 
Golaço e empate. O gol da 
virada também foi de Breno, 
na segunda etapa.

Os 2 a 1 deixam o São José 
mais próximo do acesso. A 
Águia precisa apenas empa-
tar ou pode até perder por 
um gol de diferença, que es-
tará na Série A-3 do ano que 
vem, por ter feito a melhor 
campanha. Já o Manthiquei-
ra precisará vencer por pelo 
menos dois gols de diferença 
para subir de divisão.

Missão difícil, mas não 
impossível, como explicou 
Miquéias, um dos desta-
ques do time na competição. 
“Como eles foram felizes 
aqui, dá para nós sermos 
felizes lá também. A gente 
vai trabalhar o que erramos 
hoje e, com pensamento 
bom, fazer nossa parte lá e 
sair com o acesso”, detalhou 
o camisa 14.

O técnico do Manthiqueira, 
Augusto Sobrinho, também 
acredita que o confronto 
está aberto. “A gente sabia 
que seria um jogo dificílimo. 
No primeiro tempo tivemos 
um vacilo, o cara acertou o 

chute e teve uma felicidade 
raríssima. Futebol é isso,  é 
oportunidade, na hora certa 
fazer o gol, mas não tem 
nada decidido. Domingo 
tem mais noventa minutos 
para decidirmos a vida de 
cada um”.

Essa foi a primeira derrota 
do Manthiqueira em casa 
neste ano. Também foi a 

primeira vez que o São José 
venceu uma partida contra o 
Manthiqueira no Professor 
Dario Rodrigues Leite, e a 
primeira derrota de um time 
de Guaratinguetá para o São 
José em 22 anos em casa. As 
equipes se enfrentaram três 
vezes neste ano, com duas 
vitórias joseenses e uma do 
time de Guaratinguetá.
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