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Governo de São Paulo aponta 
queda dos homicídios na região 
Pinda lidera baixa no registro de casos; Cruzeiro mantém índices preocupantes 

Da Redação
Guaratinguetá

Lucas Barbosa
Regional

Pescadores encontram 
corpo de turista de Guará 
em Paraty

Um grupo de pescadores 
localizou, na manhã desta 
quinta-feira, o corpo do 
turista de Guaratinguetá, 
José Cardoso, 29 anos, em 
Trindade-RJ. O jovem mor-
reu afogado após escorregar 
em uma pedra da Praia do 
Cepilho no último final de 
semana.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o corpo foi 
encontrado em alto-mar na 
Baía da Ilha Grande. Já a 
remoção foi feita na Praia 
do Rancho.

Segundo a Polícia Civil, a 
vítima caiu de uma pedra, 
no último sábado, enquanto 
se preparava para tirar uma 
foto com a namorada. O 
cadáver foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Angra dos Reis-RJ e deve 
ser liberado até esta sexta-
-feira para o sepultamento.

A secretaria de Segurança 
Pública do Estado divulgou, 
na tarde da última terça-
-feira, um levantamento 
que apontou que o Vale do 

Paraíba teve uma queda 
no índice de homicídios 
no primeiro semestre do 
ano, comparado ao mesmo 
período de 2016.  Enquanto 
Pindamonhangaba foi o mu-
nicípio que teve a principal 
queda, Cruzeiro registrou 

o maior aumento de casos. 
De acordo com os dados, 

a região contabilizou 163 
homicídios neste semestre, 
48 a menos do que nos pri-
meiros seis meses de 2016, 
quando foi registrado 211 
crimes.

Mesmo com a diminuição 
de casos, o Vale do Paraíba 
permanece a região mais 
violenta do interior do es-
tado. Proporcionalmente, 
levando em conta o número 
de vítimas por cem mil habi-
tantes, a região ultrapassa 

até mesmo os índices da 
capital e Grande São Paulo.

Pindamonhangaba foi o 
destaque positivo do levan-
tamento, já que obteve uma 
taxa de redução de mais de 
47%, passando de 17 para 
9 casos. 

Outras duas cidades que 
registraram uma queda de 
assassinatos foram Apare-
cida e Lorena. Neste semes-
tre, a Terra da Padroeira 
teve somente um homicídio, 
enquanto no ano passado 
três moradores tiveram 
mortes ligadas à violência. 
Já em Lorena, dez pessoas 
foram mortas neste ano, 
uma a menos do que em 
2016.

Já Canas, Cachoeira Pau-
lista e Silveiras não tiveram 
nenhum homicídio neste 
primeiro semestre.

Contramão – Segundo 
os dados do Estado, Cru-
zeiro foi líder no aumento 
de homicídios na região. 
Enquanto em 2016 três 
moradores foram mortos, 
o número saltou para sete 
este ano, representando 
um crescimento de mais 
de 133%.

Guaratinguetá também 
teve um aumento de regis-
tros, passando de 10 para 
12 casos na comparação 
dos seis primeiros meses 
dos últimos dois anos.

Potim, Cunha e Piquete 
contabilizaram, neste se-
mestre, um homicídio a 
mais do no mesmo período 
de 2016.

Viaturas da Polìcia Militar durante operação de combate ao crime em Lorena; índice do Estado mostra que municípios têm média de redução

José Cardoso, achado na quarta

CONCURSO EM GUARÁ  |  A Prefeitura de Guaratinguetá abriu concurso público para os níveis fundamental, médio e superior. 
As inscrições seguem abertas até às 12h do próximo dia 8, pelo site do Instituto Excelência, responsável pelas provas objetivas, 
marcadas para o dia 20 de agosto. As vagas disponíveis para o nível médio são para o cargo de agente comunitário de saúde e 
para o nível técnico são para enfermagem. Já as funções de nível superior são: auditor público interno, nutricionista, enfermeiro 
e médico de PSF. Pág. 3
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Encontrado 
corpo de jovem 
de Guará no 
mar em Paraty

Encerrado 
descarte de 
entulho no 
Santa Luzia

Um princípio de incêndio 
deixou em alerta a secretaria 
de Meio Ambiente, em Gua-
ratinguetá, para o acúmulo 
de materiais sem utilidade no 
Parque Ambiental do Santa 
Luzia. O local foi fechado para 
o descarte de entulho e uma 
nova área está em fase de 
aprovação.
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Preso com 
cem gramas 
de cocaína

Um jovem de 25 anos foi 
preso com cerca de cem gra-
mas de cocaína na tarde da 
última quarta-feira, no Vila 
Batista em Cruzeiro.
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Marido é preso por 
espancar mulher 
em Cruzeiro

Traficante é preso 
com cem gramas de 
cocaína em Cruzeiro

Carro de taxista 
desaparecido é 
localizado em Guará

A Polícia Militar prendeu, 
na madrugada desta quin-
ta-feira, um homem de 31 
anos acusado de espancar 
a esposa no Itagaçaba em 
Cruzeiro.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policiais fo-
ram acionados por testemu-
nhas que ouviram os gritos 

Um jovem de 25 anos foi 
preso com cerca de cem gra-
mas de cocaína na tarde da 
última quarta-feira, no Vila 
Batista em Cruzeiro.

O criminoso foi localizado 
através de um trabalho con-
junto entre as polícias Civil 
e Militar, que deslocaram 
suas equipes até à parte 
alta do bairro. Os policiais 
se depararam com o bandi-
do na rua José de Elias. Ao 

Um grupo de moradores 
de Guaratinguetá encon-
traram, na noite da última 
quarta-feira, o carro do ta-
xista José Francisco Oliveira, 
que está desaparecido desde 
a tarde do dia anterior. O 
trabalhador foi visto pela 
última vez em um ponto 
próximo a Igreja Matriz, no 
Centro.

De acordo com a Polícia 
Militar, populares encontra-

da vítima, que foi agredida 
com diversos socos no rosto. 

O criminoso foi preso pró-
ximo à sua residência e atua-
do pela Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia 
Civil, a vítima já havia re-
gistrado outros dez boletins 
de ocorrência por agressão 
contra o marido.

perceber a aproximação 
das viaturas, o traficante 
tentou fugir, mas acabou 
capturado.  Na sequencia ele 
revelou que havia escondido 
cem capsulas da cocaína 
próximas a um matagal.

O criminoso foi encami-
nhado a Dise (Delegacia 
de Investigações sobre En-
torpecentes) e transferido 
para a Cadeia Pública de 
Cruzeiro.

ram o veículo abandonado 
em uma estrada de terra, 
no início da madrugada, no 
Santa Luzia. Dentro do auto-
móvel não havia marcas de 
sangue, mas o taxímetro foi 
retirado do painel.

O carro foi periciado e 
agora a Polícia Civil tenta 
desvendar o paradeiro do 
trabalhador, que desapare-
ceu enquanto realizava uma 
corrida com um passageiro.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
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Processo tenta preencher 25 
vagas em diversas áreas; salários 
variam de R$ 937 a R$ 11,6 mil

Prefeitura lança 
concurso para 
contratação em 
Guaratinguetá

Rafael Rodrigues
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá abriu concurso público 
para os níveis fundamental, 
médio e superior. As inscri-
ções seguem abertas até às 
12h do próximo dia 8, pelo 
site do Instituto Excelência, 
responsável pelas provas 
objetivas, marcadas para o 
dia 20 de agosto.

As vagas disponíveis para 
o nível médio são para o car-
go de agente comunitário de 
saúde e para o nível técnico 
são para enfermagem. Já as 
funções de nível superior 
são: auditor público interno, 
nutricionista, enfermeiro e 
médico de PSF.

De acordo com o coorde-
nador de gestão de licitação 
e compras da Prefeitura, 
Ademar dos Santos Filho, 
ao todo, são oferecidas 25 
vagas, além da formação de 
um cadastro reserva. Ele dis-
se que agentes comunitários 
de saúde, por exemplo, serão 
cinco vagas para preenchi-
mento imediato e 19 vagas 
para cadastro reserva. 

O cargo de auditor públi-
co interno, que tem salário 
base de R$ 4 mil, terá três 
vagas, sendo uma para cada 
segmento: administrativo, 
contábil e jurídico.

Ainda com exigência de 
nível superior, o concurso 

oferece uma vaga para enfer-
meiro de PSF com salário de 
R$ 1,3 mil, médico PSF com 
vencimentos em torno de R$ 
11,6 mil e nutricionista, com 
salário previsto de R$ 937. 
Para o nível técnico serão 
cinco vagas imediatas e duas 
reservas, com salário médio 
de R$ 937.

A taxa de inscrição varia de 
R$ 20 a R$ 50, dependendo 
do nível de escolaridade 
das vagas oferecidas, e os 
salários, variam de R$ 937 
à R$ 11,6 mil, para médico.

Santos afirmou que após os 
recursos, e o cumprimento 
dos prazos, a Prefeitura deve 
contratar os aprovados ime-
diatamente. “Temos alguns 
prazos para cumprir, como a 
publicação de resultado, fase 
da homologação do concurso 
para o início das contrata-
ções, acredito que, dentro 
de 15 a 20 dias, mas claro 
levando em consideração a 
necessidade administrativa 
para constar as publicações 
para comparecer o candidato 
aprovado”.

De acordo com o edital, a 
prova objetiva e de múltipla 
escolha será realizada no dia 
20 de agosto, mas o local e o 
horário, serão divulgados no 
próximo dia 14, pelos sites 
da administração municipal 
e da empresa responsável 
pelo concurso, o institutoe-
xcelenciapr.com.br

Concurso em Guaratinguetá deve garantir contratações imediatas
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Com recomendação do MP para fechar, nova área 
em Guaratinguetá está em fase final do projeto

Prefeitura encerra 
descarte de entulho 
no Santa Luzia

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Um princípio de incêndio 
deixou em alerta a secretaria 
de Meio Ambiente, em Gua-
ratinguetá, para o acúmulo 
de materiais sem utilidade 
no Parque Ambiental do 
Santa Luzia. O local foi fe-
chado para o descarte de 
entulho e uma nova área 
está em fase de aprovação 
pela Prefeitura.

De acordo com a secretária 
de Meio Ambiente, Giane 
Brezolin, o local já tinha 
uma recomendação para 
ter as atividades encerradas. 
“A recomendação era do 
Ministério Público, Gaema, 
Procuradoria da Justiça 
e respaldado pela Cetesb 

(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo). Acon-
tece que, quando assumimos 
em janeiro, nos deparamos 
com essa situação, porém, 
com 27 pontos de descarte 
irregular no município”.

Com a necessidade de 
uma limpeza emergencial 
e o alerta de surto de den-
gue, o fechamento do local 
foi adiado. Recentemente, 
um princípio de incêndio e 
rachaduras no solo fizeram 
com que a medida fosse re-
pensada, já que caso o fogo 
se alastrasse, seriam cinco 
anos de material queimados. 
Além disso, as rachaduras 
colocam em risco a vida de 
quem trabalha no local.

A secretária lembrou ainda 
a importância de colocar nas 

caçambas apenas os restos 
de construção civil. “Pedimos 
para que não misturem com 
plástico ou papelão, porque 
vamos receber as caçambas 
com o entulho limpo. Temos 
um triturador e esse mate-
rial é destinado às estradas 
rurais e aos bairros que não 
tem pavimentação”.

A Prefeitura recebe pneu 
e madeiras despejadas em 
caçambas. “Se vier material 
misturado, nós não vamos 
estar recebendo”. 

Um novo aterro de inertes 
está em fase de licenciamen-
to pela Cetesb. A área, que 
está em fase final de projeto, 
recebeu o parecer de viabi-
lidade técnica para implan-
tação e ficará localizada no 
bairro Vila Brasil.

Entulho acumula em terreno à espera de trabalho de coleta; Prefeitura de Guará anunciou fim do descarte
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