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15 e 16 de Julho de 2017

INVESTIMENTO PERDIDO

previa gerar
B Multinacional
30 empregos diretos,
investir R$ 3,5 milhões e
faturar R$ 4,5 milhões por
ano em Taubaté.

DESENVOLVIMENTO DOAÇÃO DE ÁREA PARA A EMPRESA MARCARIA RETOMADA DESSA POLÍTICA NA CIDADE, APÓS CRÍTICAS AO SECRETÁRIO

Única cogitada, empresa desiste
de receber área em Taubaté
Multinacional Bontaz negociava com o governo Ortiz desde janeiro, mas avalia que
prefeitura demorou; Pindamonhangaba foi mais rápida e garantiu o investimento
taubaté
Da redação
@jornalovale

O que já era pouco, acabou.
A multinacional Bontaz, que
seria beneficiada com o único projeto de doação de área
enviado pelo governo Ortiz
Junior (PSDB) à Câmara no
primeiro semestre, anunciou
que não pretende mais se instalar em Taubaté.
O motivo: a empresa, que
fornece componentes hidráulicos para montadoras,
avalia que a prefeitura demorou demais para analisar
o pedido.
A Bontaz, que funciona em
um galpão alugado em Pindamonhangaba, pretende se
expandir e, para isso, quer
uma área maior. Em janeiro,
a empresa deu entrada com
dois pedidos de doação de
área: um em Taubaté e outro
em Pinda.

sessão
extra

Divulgação
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Uma empresa a menos. Vista do Distrito Industrial de Taubaté

12.028
APostos
de trabalho foram
fechados em Taubaté
entre 2013 e 2016, durante
o primeiro mandato de
Ortiz Junior.

A preferência da multinacional era por Taubaté, e a
promessa era de que até março tudo estaria resolvido.
Mas o projeto só foi enviado
à Câmara no dia 20 de junho.
Com o recesso, não será votado antes de agosto. Nes-

QUE AVALIAÇÃO VOCÊ FAZ
DOS PRIMEIROS SEIS
MESES DO GOVERNO
IZAIAS SANTANA?

“Passaram a impressão
que a cidade estava
quebrada. Estava difícil,
mas longe dos R$ 306
milhões. Mentiram para a
cidade”.

Resultado até às 17h40 dessa
sexta-feira, quando a enquete
foi retirada do site de O VALE. A
enquete não tem valor estatístico.

Wagner Balieiro (PT).
Vereador em São José

Oito anos depois...

A regra é clara?

Não a Mané!

O ex-prefeito de São José,
Emanuel Fernandes (PSDB),
deixou a Câmara dos Deputados em 2014. Mas seu
nome voltou à cena em Brasília nesta sexta, em meio
aos debates sobre o futuro
do presidente Michel Temer.
Em 2009, em sessão para
votar destaque de PEC
(Proposta de Emenda à
Constituição), Michel Temer,
então presidente da Câmara,
definiu que só era possível
iniciar a votação da matéria
com 308 deputados presentes em plenário.

Temer tenta mudar esse
entendimento na votação da
denúncia que o põe contra
a parede. Ele deseja que a
análise em plenário possa
iniciar com 257 deputados, e
não com os 342 votantes, ao
contrário do que defendia.
Em 16 de setembro de
2009, Emanuel Fernandes
pediu a palavra e citou que
não havia 308 deputados
em plenário para iniciar a
votação do destaque da PEC.
Temer, presidindo a sessão,
negou de imediato o pedido
do ex-prefeito de São José.

se intervalo, Pinda foi mais
rápida e acertou uma nova
área para a Bontaz. “Demorou demais, principalmente
na prefeitura [de Taubaté]”,
afirmou o diretor da empresa, Rui Ribeiro. “Estávamos
em maio e a prefeitura [de

Enquete:

Abre aspas:

Lembrado

Em xeque. Geraldo de Oliveira
Neto, secretário de Inovação

Regular
21%

76 votos

75 votos

347

votos
no total

Não sei
14%

Negativa
43%

48 votos

Rastreamento

Multa para trotes

Levantamento

Entrou em vigor em Taubaté
a lei que prevê multa de R$
919 para quem for flagrado
passando trote telefônico
no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência),
na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros.

.

Positiva
22%

Olha o painel

Naquela época, Michel Temer disse Emanuel: “O que
inicia neste momento é apenas o processo de discussão
do destaque. Evidentemente, quando nós formos colocar em votação, nós teremos
de colocar 308 no painel”.
Os tempos mudaram...

Taubaté] ainda não sabia
qual era o valor venal do terreno, e por isso não podia
avançar na doação”.
A área que a empresa receberia fica no Distrito Industrial
do Una 1. A previsão era gerar
30 empregos diretos, investir
R$ 3,5 milhões e faturar R$ 4,5
milhões anualmente.
Procurado, o governo Ortiz
alegou apenas que “considera
que o processo tenha respeitado os prazos e trâmites legais”.
No primeiro mandato do tucano, a atuação da pasta de
Desenvolvimento e Inovação
- especialmente do secretário,
Geraldo de Oliveira Neto - foi
bastante criticada. Entre 2013
e 2015, a política de atração
de investimentos foi tímida.
Em 2016, em ritmo pré-eleitoral, foi anunciada a vinda de
17 grupos e a geração de 2.500
empregos. Um ano depois,
apenas uma das empresas se
instalou na cidade.
De 2013 a 2016, Taubaté encerrou 12.028 postos de trabalho. O governo Ortiz diz negociar doações de área com
outras 18 empresas, e alega
que a crise econômica tem dificultado investimentos.

De acordo com o texto, de
autoria do vereador Guará Filho (PR), os órgãos
deverão anotar o número
responsável pelo trote e
encaminhar solicitação às
empresas telefônicas, para
que informem o nome do
proprietário da linha.
Caso a ligação tenha partido
de algum telefone público, a
proposta é que seja feito um
levantamento para identificar de que bairros elas são
feitas. Posteriormente, isso
poderia ajudar a identificar
os infratores.

148 votos

Regulamentação

Sancionada por Ortiz Junior
(PSDB), a lei foi publicada no
diário oficial nessa sextafeira. Posteriormente, o prefeito deverá editar decreto
para regulamentar o texto e
identificar a secretaria responsável pela fiscalização.

Pé frio

Palmeirense fanático, o
vereador Dentinho (PV)
foi até o Allianz Parque na
última quarta-feira para
acompanhar Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato
Brasileiro. Mesmo em casa, o
alviverde acabou derrotado
pelo maior rival por 2 a 0.

