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“Autódromo da Mantiqueira” em Tremembé terá área de 500 mil m²
O “Autódromo da Mantiqueira”, previsto para ser construído em Tremembé, deverá ocupar área 
total de 500 mil m². A novidade foi anunciada pela prefeitura da cidade em outubro deste ano, 
mas só em 18 de novembro a administração divulgou mais informações sobre a obra, que será 
encabeçada pela construtora MDS. O autódromo será contruído ao lado do Centro Empresarial 
de Tremembé, no KM 15 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. De acordo com MDS, a empresa 
ouviu a opinião técnica de profissionais do automobilismo, entre arquitetos, pilotos e engenheiros. 
A expectativa é que o resultado seja uma pista rápida, com extensão entre 3,2 e 3,4 quilômetros, 
com um kartódromo ao centro. Uma galeria de 10 mil m² com restaurante, cafeteria, centro de 
exposições e espaços comerciais também integra o projeto para a parte frontal do autódromo. 
“Sem dúvidas este é um empreendimento de grande relevância para Tremembé. Estamos acom-
panhando atentamente os avanços do projeto e com a expectativa de que sejam gerados muitos 
empregos e oportunidades para a nossa população”, comemora o prefeito Clemente (PSDB). g

Paraibuna cancela o Carnaval de rua em 2022 na RMVale
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Pindamonhangaba é eleita 4ª melhor cidade 
do Brasil para negócio no setor industrial

O arquipélago de Ilhabela desobrigou por decreto no dia 19 de novembro a obrigatoriedade 
do uso de máscaras ao ar livre. Contudo, em ambientes fechados como repartições públicas, 
transportes públicos e eventos com aglomeração de pessoas, a exigência do acessório perma-
nece. Além disso, o decreto obriga que estabelecimentos comerciais solicitem a apresentação 
do comprovante vacinal completo dos clientes em formato impresso ou digital. As solicitações 
se aplicam também para casamentos, eventos desportivos, educacionais e culturais. Em entre-
vista, o prefeito Toninho Colucci (PL) afirmou que as medidas são reflexos de bons resultados 
obtidos no enfrentamento da pandemia. “Temos 92% da população vacinada com a primeira 
dose da vacina e mais de 82% com a segunda dose. Temos as menores taxas de mortalidade 
do Brasil e os índices de internação são muito baixos e por isso decidimos por não exigir em 
áreas abertas. Por outro lado, vamos exigir a carteira de vacinação nos comércios. O cidadão 
tem o direito de não tomar a vacina, mas não pode colocar em risco outras pessoas. Por esses 
motivos, decidimos elaborar esse decreto”, afirmou o chefe do executivo da ilha. g

Ilhabela publica decreto que desobriga o uso de máscaras ao ar livre

Um estudo da consultora de dados Urbam System para a revista Exame aponta Pindamonhangaba como a 
quarta melhor cidade do Brasil para se fazer negócios no setor industrial. Foram analisados os itens varia-
ção do índice de emprego, crescimento dos estabelecimentos industriais, renda do trabalhador, empregos 
no setor com média e alta remuneração, crescimento da exportação, concentração de emprego no setor, 
paralisação no serviço de água, proximidade com rodovias federais e distância de aeroportos e portos. O 
prefeito Isael Domingues (PL) afirmou que “nossa colaboração é ser um facilitador para que investidores 
se acheguem, por isso, estamos incrementando cada vez mais a desburocratização e modernização tec-
nológica. Outro fato interessante deste levantamento é que com a expansão industrial, outros setores da 
economia como primário e terciário também foram aquecidos”. Na RMVale, a cidade está à frente de Jaca-
reí (7º lugar), Taubaté (13º lugar) e São José dos Campos (30º lugar) no setor industrial. A edição 2021 do 
Ranking Melhores Cidades para Negócios avalia mais de 300 municípios com mais de 100 mil habitantes. 
Realizada desde 2014, a pesquisa considera mais de 60 indicadores. Neste ano, foram adicionados mais 
dois -- o percentual de população total vacinada em 15 de outubro de 2021 e o percentual de empregos 
gerados na construção civil (este último é específico para o setor econômico da construção civil). g

No dia 19 de novembro, a Prefeitura de Paraibuna anunciou o cancelamento do carnaval de rua no muni-
cípio em 2022, se tornando a sétima cidade na RMVale a adotar a mesma medida. Jacareí, Taubaté, Santo 
Antônio do Pinhal, Cunha, Monteiro Lobato e Ubatuba também divulgaram que não haverá carnaval no ano 
que vem. Segundo a administração, dentre as razões do cancelamento, estão a necessidade de se evitar 
grandes aglomerações em virtude da circulação da variante Delta e o alerta de pesquisadores que reforçam 
a necessidade de o país não relaxar precocemente as medidas de distanciamento e de proteção, evitando 
assim uma nova onda de contaminação. Em um vídeo divulgado em sua página pessoal no Facebook, o 
prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda, destacou os cuidados no enfrentamento à pandemia da Covid-19. 
“Nesse momento que nós estamos saindo de uma pandemia, considerei por bem consultar especialistas 
em saúde pública, autoridades epidemiológicas da região, com o secretário de saúde do estado de São 
Paulo e diversas autoridades sobre o assunto. Cheguei à conclusão que seria um grande risco à saúde da 
nossa população se optássemos em realizar o Carnaval, afirmou. g


