
Isolado, torcedor acompanha a melancólica despedida do Manthiqueira contra o Vitória; nova derrota no estádio Dario Rodrigues Leite
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Manthiqueira deixa Copinha com goleada Manthiqueira deixa Copinha com goleada 
sofrida e Dado deve ser técnico no Paulistasofrida e Dado deve ser técnico no Paulista

O Manthiqueira terminou 
a Copa São Paulo de Futebol 
deste ano com a pior marca 
entre todas as edições que 
disputou do torneio. Três 
derrotas em três partidas e 
uma goleada contra o Vitó-
ria-BA, também eliminado de 
forma antecipada, na última 
rodada. O projeto montado 
para a Copinha deve ter 
continuidade na edição do 
Campeonato Paulista da 
Série B.

A proposta liderada por 
Dado Oliveira, fundador e ex-
-presidente do Manthiqueira, 
que agora se aventura no co-
mando técnico do time, não 

deu certo na Copa São Paulo. 
O treinador havia dito que o 
grupo era equilibrado e que 
o tempo de preparação da 
Laranja em comparação aos 
rivais foi muito menor. Ainda 
assim, dentro de campo, o 
que se viu foi uma diferença 
grande entre as equipes.

Entre a primeira e a última 
rodada, o Manthiqueira pou-
co produziu ofensivamente. 
Com apenas dois gols mar-
cados e dez sofridos nas três 
partidas, sendo cinco deles 
na goleada para o Vitória 
por 5 a 0, a Laranja teve a 
sua pior campanha em toda 
a história da Copinha. Na 
partida que culminou com a 
eliminação, contra o São Jo-
sé-RS, Dado foi questionado 
se permaneceria na função 

de técnico para o campeona-
to estadual.

“Eu acho que pelo de-
sempenho dos jogadores 
e pelo que o Manthiqueira 
está demonstrando, com 
todas as possibilidades, eu 
devo permanecer. Se eu não 
conseguisse mostrar nada 
e o time tomasse só ‘taca’, 
como dizem, mas a derrota 
do jeito que foi, mostra que 
o trabalho está sendo bem 
feito”, destacou ao fim da 
partida contra os gaúchos.

Com a derrota, o Manthi-
queira terminou a compe-
tição na última posição do 
Grupo 13. O Vitória, atual 
campeão da Copa do Nordes-
te da categoria sub-20, ficou 
em terceiro, com três pon-
tos. XV de Piracicaba e São 

José-RS decidiram as duas 
primeiras posições da chave 
na última rodada, com vitó-
ria dos piracicabanos por 3 
a 2. O XV ficou em primeiro 
com 9 pontos e o ‘Zequinha’ 
em segundo com 6. O time 
paulista encara o Taubaté 
e os gaúchos enfrentam o 
Botafogo-RJ na próxima fase.

Paulista – A FPF (Fede-
ração Paulista de Futebol) 
ainda não definiu o formato 
e o chaveamento do Cam-
peonato Paulista da Série B, 
equivalente a quarta divisão. 
O Manthiqueira disputará 
a competição e tentará o 
acesso à Série A-3 do ano 
que vem. Não foi divulgado 
pela equipe se parte do 
elenco será mantida para o 
estadual.

Time de Guará encerra campanha com três derrotas em três partida; última 
rodada teve goleada para o Vitória por 5 a 0 e vaias no Dario Rodrigues Leite

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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Feira liberada para todos os Feira liberada para todos os 
dias de janeiro em Aparecidadias de janeiro em Aparecida
Medida atende pedidos de ambulantes que tentam amenizar a crise econômica

A Prefeitura de Aparecida 
autorizou os ambulantes da 
Feira Livre a permanecerem 
com suas barracas montadas 
ao longo deste mês. A cate-
goria foi a mais prejudicada 
pela crise econômica gerada 
pela pandemia do novo 
coronavírus ao longo dos 
últimos anos na cidade. De 
acordo com o Município, os 
ambulantes podem funcio-
nar todos os dias, das 7h às 
17h, até o próximo dia 30, 
último domingo de janeiro. 
Todos os anos, a Prefeitura 
divulga um calendário anual 
para os ambulantes, que 
informa os dias permitidos 
de trabalho.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Movimento da feira livre, próxima ao Santuário Nacional de Aparecida; ambulantes têm licença para funcionar todos os dias em janeiro
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Thales e Hevelyn Thales e Hevelyn 
afastados após afastados após 
contaminaçãocontaminação
por Covid-19por Covid-19

Causando preocupação 
nos moradores de Cruzeiro, o 
prefeito, Thales Gabriel Fon-
seca (PSD) e a primeira-dama 
e secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Hevelyn Sígolo, testaram 
positivo para a Covid-19 na 
última segunda-feira (10). 
Obrigado a permanecer em 
isolamento domiciliar, o casal 
seguirá afastado da Prefeitura 
até o próximo dia 20. Visivel-
mente abatido no vídeo, o 
chefe do Executivo utilizou 
sua página no Facebook para 
comunicar a população sobre 
o caso. Segundo Fonseca, essa 
é a primeira vez que ele e sua 
esposa são contaminados pelo 
novo coronavírus. Fonseca 
demonstrou ainda preocupa-
ção de que a cidade enfrente 
uma nova onda de casos de 
Covid-19.

Para frear Covid e influenza, Para frear Covid e influenza, 
Piquete cancela o CarnavalPiquete cancela o Carnaval

Prefeitura de Ubatuba notifica Prefeitura de Ubatuba notifica 
empresa responsável pelo empresa responsável pelo 
serviço de transporte de lixoserviço de transporte de lixo

Ponte em estrada que dá acesso Ponte em estrada que dá acesso 
para bairro rural do Dourado é para bairro rural do Dourado é 
interditada em Cachoeira Paulistainterditada em Cachoeira Paulista

Tradicionalmente uma 
das cidades da região que 
mais atraem foliões no Car-
naval, Piquete não contará 
com o evento de rua em 
2022. Além do risco de uma 
nova onda de contaminação 
pela Covid-19, a decisão da 
Prefeitura levou em conta o 
aumento de casos de gripe.

Em nota publicada na 
noite do último sábado (8) 
na página oficial da Prefei-
tura no Facebook, o Muni-
cípio informou que o can-

A empresa responsável 
pelo transporte de lixo para 
o aterro sanitário do Jambei-
ro, a Resitec, foi notificada 
para disponilizar mais veícu-
los para a realização do ser-
viço prestado ao Município.

De acordo com infor-
mações da assessoria de 
imprensa de Ubatuba, a 
empresa atende mais três 
cidades do Litoral Norte. 
Com a chegada da tempo-
rada de verão, a demanda 
é cinco vezes mais que o 

Como consequência das 
constantes chuvas das últi-
mas semanas, uma ponte na 
estrada municipal do Doura-
do, na zona rural de Cachoei-
ra Paulista, cedeu na manhã 
da última segunda-feira (10) 
e está interditada. Ainda não 
há previsão de liberação do 
trecho e a única alternativa 
de acesso ao outro lado da 
ponte é passando por Lorena. 

celamento das festividades 
busca preservar a saúde 
da população. Segundo o 
governo de Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PSDB), 
a realização do evento, que 
deveria atrair milhares de 
turistas, aumentaria a pos-
sibilidade da cidade sofrer 
um avanço do contágio 
pelo novo coronavírus, 
principalmente através 
da variante sul-africana 
ômicron.

normal. No último dia 1, o 
aterro em Jambeiro esteve 
fechado por 12 horas, atra-
sando todo o cronograma 
de coleta de lixo da cidade. 
Conforme o responsável 
pela Coleta de Resíduos de 
Ubatuba, Rogério Scharp, 
a Sanepav, empresa con-
tratada para o serviço, está 
com o recolhimento dos 
resíduos atrasado devido às 
dificuldades no transporte 
para Jambeiro.

O responsável pela pasta 
afirmou que não é possível 
prever um prazo para a libe-
ração do trecho pois é neces-
sária uma análise estrutural 
para identificar a origem do 
problema e fazer o reparo. 
Para que a reforma ocorra 
com agilidade, a equipe 
conta com a diminuição do 
volume de chuva.
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Feira de Aparecida é liberada a Feira de Aparecida é liberada a 
funcionar todos os dias de janeirofuncionar todos os dias de janeiro
Medida atende pedidos de ambulantes que tentam amenizar a crise econômica

A Prefeitura de Aparecida 
autorizou os ambulantes da 
Feira Livre a permanecerem 
com suas barracas montadas 
ao longo deste mês. A catego-
ria foi a mais prejudicada pela 
crise econômica gerada pela 
pandemia do novo coronavírus 
ao longo dos últimos anos na 
cidade.

De acordo com o Município, 
os ambulantes podem funcio-
nar todos os dias, das 7h às 
17h, até o próximo dia 30, 
último domingo de janeiro.

Todos os anos, a Prefeitura 
divulga um calendário anual 
para os ambulantes, que in-
forma os dias permitidos de 
trabalho. Durante os meses de 
julho e dezembro os feirantes 
têm autorização de perma-
necerem abertos na avenida 
Papa João Paulo 2º, conhecida 
como Avenida Monumental.

Segundo o secretário de In-
dústria e Comércio, José Fábio 
Moreira, a medida atende um 
pedido dos feirantes. “Durante 
o mês de janeiro ela (feira) 
vai funcionar o mês inteiro. 
Por ser férias (escolares) e a 
melhora do movimento desde 

setembro, então o prefeito 
(Luís Carlos de Siqueira, o 
Piriquito, Podemos) atendeu 
prontamente e entendeu a 
situação de todos”, contou o 
secretário.

Questionado se o novo calen-
dário estaria pronto, Moreira 
informou que ainda não está. 
“Como todo ano é feito, a gente 
vai sentar com as entidades e 
associações que representam 
a categoria em cima do calen-
dário de feriados, carnaval e 
todas as datas comemorativas. 
A gente vai sentar e elaborar 
o calendário para o ano de 
2022”, finalizou Moreira.

Ainda segundo ele, o novo 
calendário será divulgado até 
o final do mês. A boa notícia 
de poder trabalhar mais dias 
em janeiro alegrou a feirante 
Arlete Godoi dos Santos, de 44 
anos. Moradora de Roseira, 
casada e mãe de uma menina, 
a ambulante trabalha há 11 
anos no ramo e precisou recor-
rer ao auxílio emergencial do 
Governo Federal e duas cestas 
básicas. “Recebemos o auxílio 
emergencial, e o dinheiro 
que tínhamos para comprar 
mercadorias, nós também 
utilizamos para as contas do 
dia a dia”.

Ao longo de 2021 a cidade 
pode ver a sua Feira Livre vol-
tar a funcionar, mas segundo 
Arlete, o período não foi sufi-
ciente para quitar as dívidas 
ocasionadas pela pandemia. 
“Esperamos que volte a vender 
como antes, pois a quantidade 
de pessoas que estão vindo 
para a cidade de Aparecida 
não se compara como nos anos 
anteriores à pandemia".

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Movimento da feira livre, próxima ao Santuário Nacional de Aparecida; ambulantes têm licença para funcionar todos os dias em janeiro

Ponte na estrada rural do Dourado é interditada depois Ponte na estrada rural do Dourado é interditada depois 
de dias com chuvas sequenciais em Cachoeira Paulistade dias com chuvas sequenciais em Cachoeira Paulista
Mesmo com início da ação de reparo envolvendo empresas e Prefeitura, não há previsão de liberação do trecho

Como consequência das 
constantes chuvas das últi-
mas semanas, uma ponte na 
estrada municipal do Doura-
do, na zona rural de Cachoei-
ra Paulista, cedeu na manhã 
da última segunda-feira (10) 
e está interditada. Ainda não 

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista 

há previsão de liberação do 
trecho e a única alternativa 
de acesso ao outro lado da 
ponte é passando por Lorena. 

Os trabalhos para o repa-
ro da ponte tiveram início 
ainda no começo da tarde 
de segunda-feira. A ação 
envolve, além da Prefeitura, 
funcionários, maquinário e 
materiais das empresas VSA 
(Vale Soluções Ambientais) e 

Porto de Areia Modelo, situ-
adas às margens da estrada 
que, segundo o secretário 
de Infraestrutura e Obras do 
Município, Vinícius Ferreira, 
ajudam “por conta própria, 
não gerando custo nenhum 
para o Município”.

O responsável pela pasta 
afirmou que não é possível 
prever um prazo para a 
liberação do trecho pois 

é necessária uma análise 
estrutural para identificar a 
origem do problema e fazer 
o reparo. Para que a reforma 
ocorra com agilidade, a equi-
pe conta com a diminuição 
do volume de chuva. 

“Primeiramente, a gente 
está abrindo para ver a situ-
ação no geral, mas creio que, 
com a ajuda também das em-
presas, a gente consiga estar 

dando o retorno da estrada o 
quanto antes para o pessoal” 
completou Ferreira. 

A estrada é frequente-
mente utilizada por veículos 
pesados, principalmente por 
conta das empresas ali insta-
ladas, como as que ajudam 
no reparo da via. Há ainda, 
de acordo com o secretário 
de Segurança, Trânsito e 
Transportes do Município, 
Alexandre Pereira, mora-
dores que utilizam o trecho 
com veículos de passeio para 
acessar sítios de veraneio. 

Por não haver estradas 
nas proximidades, a única 
alternativa para alcançar o 
outro lado da ponte é retor-
nando pela rodovia Oswaldo 
Ortiz Monteiro, passando por 
Canas, até chegar à BR-459, 
em Lorena, onde o motoris-

ta seguirá até a estrada do 
Campinho (acesso à Área 1 
da EEL-USP, a Escola de Enge-
nharia de Lorena), chegando 
ao lado oposto da estrada do 
Dourado.

Embora essa seja a única 
via interditada em Cachoeira 
Paulista, Alexandre Pereira 
afirmou que o grande volume 
de chuvas prejudicou toda 
a malha de estradas rurais 
do município dificultando 
a passagem dos veículos. 
“Nesse momento, a gente 
consegue atender a alguns 
pontos por conta de material, 
mas se a gente colocar uma 
máquina hoje, eu pioro mais 
a situação e acabo deixando a 
estrada intransitável. Então, 
nós temos que esperar um 
período de estiagem para 
iniciar os trabalhos”.

Fotos: Gabriel Mota

Trabalho para a liberação na acesso à zona rural de Cachoeira Paulista
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Para frear Covid-19 Para frear Covid-19 
e influenza, Piquete e influenza, Piquete 
cancela o Carnavalcancela o Carnaval

Tradicionalmente uma das 
cidades da região que mais 
atraem foliões no Carnaval, 
Piquete não contará com 
o evento de rua em 2022. 
Além do risco de uma nova 
onda de contaminação pela 
Covid-19, a decisão da Pre-
feitura levou em conta o 
aumento de casos de gripe.

Em nota publicada na 
noite do último sábado 
(8) na página oficial da 
Prefeitura no Facebook, o 
Município informou que o 
cancelamento das festivida-
des busca preservar a saúde 
da população. Segundo o 
governo de Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PSDB), 
a realização do evento, que 
deveria atrair milhares de 
turistas, aumentaria a pos-
sibilidade da cidade sofrer 
um avanço do contágio pelo 
novo coronavírus, principal-
mente através da variante 
sul-africana ômicron.

Segundo o mais recente 
boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria 
de Saúde, Piquete, até a 
manhã desta segunda-feira 
(10), contabilizava

Da Redação
Piquete

 1.390 moradores infecta-
dos pela Covid-19 desde o 
início da pandemia (março 
de 2020), sendo 18 casos 
ativos, 44 mortos e 1.330 
recuperados. 

Outra justificativa apre-
sentada pela Prefeitura 
para o cancelamento do 
Carnaval de rua foi o fato 
da cidade enfrentar no iní-
cio deste ano um aumento 
de casos de síndromes 
gripais, provocado pelo 
subtipo H3N2 do vírus 
influenza. Segundo a secre-
taria de Saúde de Piquete, 
a situação levou o Pronto 
Socorro a registrar desde 
o último dia 2 uma média 
diária de atendimento de 
140 pacientes, represen-
tando um crescimento de 
133% em comparação a 
média de 2021, que era de 
sessenta moradores.    

Com a decisão de Piquete, 
já chega a 13 o número de 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) que 
não terão folia em 2022: 
Cachoeira Paulista, Cara-
guatatuba, Cunha, Jacareí, 
Lorena, Potim, Roseira, São 
José dos Campos, São Luiz 
do Paraitinga, Silveiras, 
Taubaté e Ubatuba.

Prefeito e primeira-dama Prefeito e primeira-dama 
de Cruzeiro afastados após de Cruzeiro afastados após 
resultado positivo para Covidresultado positivo para Covid
Com sintomas leves, Hevelyn e Thales estão em isolamento domiciliar

Foto: Reprodução

Prefeito e primeira-dama, que testaram positivo para Covid-19; cidade registra mais de nove mil casos

Causando preocupação 
nos moradores de Cruzeiro, 
o prefeito, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e a primei-

ra-dama e secretária de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Hevelyn Sígo-
lo, testaram positivo para a 
Covid-19 na última segun-
da-feira (10). Obrigado a 
permanecer em isolamento 
domiciliar, o casal seguirá 

afastado da Prefeitura até 
o próximo dia 20. 

Visivelmente abatido no 
vídeo, o chefe do Executi-
vo utilizou sua página no 
Facebook para comunicar 
a população sobre o caso. 
Segundo Fonseca, essa é a 
primeira vez que ele e sua 
esposa são contaminados 
pelo novo coronavírus.

Além de afirmar que acre-
dita que tenha sido infecta-
do pela variante sul-africana 
ômicron, o prefeito apro-
veitou a oportunidade para 
tranquilizar os internautas. 
“É importante frisar que es-
tamos bem e com sintomas 
leves. Permaneceremos em 
casa, respeitando o isola-
mento recomendado pelos 
protocolos de saúde. Apesar 
de ser a distância, seguimos 
trabalhando e mantendo 
contato com os secretários 
para podermos acompanhar 
os trabalhos e demandas 
municipais”.

Fonseca demonstrou ain-
da preocupação de que a 
cidade enfrente uma nova 
onda de casos de Covid-19 
nas próximas semanas. “Fica 
o alerta para que a popula-
ção continue se cuidando e 
se prevenindo já que a va-
riante ômicron é ainda mais 
contagiosa. Peço também 
para que nossos moradores 
que ainda não tomaram a 
segunda ou a terceira dose 
da vacina se dirigiam o mais 
rápido possível ao posto de 
vacinação”.

De acordo o departamento 
de Comunicação da Prefei-
tura de Cruzeiro, Thales 
Fonseca e Hevelyn Sígolo 
permanecerão em isola-
mento social domiciliar por 
dez dias.

Dados – De acordo com 
o boletim epidemiológico 
publicado pela secretaria 
Municipal de Saúde na tar-
de da última segunda-feira, 
Cruzeiro contabiliza desde o 
início da pandemia (março 
de 2020) 9.025 casos con-
firmados da doença, sendo 
265 mortos, 8.511 recupe-
rados, 248 em isolamento 
domiciliar e duas pessoas in-
ternadas em clínica médica.

Da Redação
Cruzeiro

Município tem tradição em shows 
e blocos de rua; número de cidades 
que não terão folia sobe para 13

Festa nas ruas de Piquete, no Carnaval de 2020; Prefeitura cancela


