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Gabriel Mota
Cruzeiro

Com planejamento enca-
minhado para a recuperação 
econômica no pós-pandemia, 
Cruzeiro apresentou saldo po-
sitivo na geração de emprego, 
o que tem elevado as expecta-
tivas, paralela ao avanço das 
obras de infraestrutura e as 
tratativas pela instalação de 
um shopping no município. 

Com essas medidas, a ci-
dade projeta a criação de 
mais postos de trabalho. No 
primeiro semestre de 2021, 
Cruzeiro abriu 907 vagas, 
se destacando entre as cinco 
cidades do Vale do Paraíba 
com melhor desempenho 
neste indicativo, de acordo 
com dados do Caged (Cadas-

Retomada foca shopping, indústria, 
comércio e mobilidade em Cruzeiro
Obras de infraestrutura e geração de emprego são as estratégias do governo de Thales Gabriel para 
alavancar o desenvolvimento da economia no pós-pandemia; cidade registra geração de empregos

tro Geral de Empregados e 
Desempregados). 

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), há um 
planejamento estratégico 
para o comércio, setor mais 
afetado pela crise gerada pela 
Covid-19, que envolve o Ban-
co Paulista e o Desenvolve SP. 
A proposta é apoiar os comer-
ciantes por meio de linhas de 
financiamento. O segmento 
também pode ter os dados 
alavancados com o possível 
anúncio de um shopping até 
o início do próximo ano. 

Por outro lado, a indústria 
apresentou desempenho 
positivo. O plano de retoma-
da econômica do Executivo 
inclui o fortalecimento e am-
pliação de vagas em empresas 
já instaladas no município, de 
acordo com o prefeito. “Duas 

Centro de Cruzeiro e o espaço destinado ao futuro shopping da cidade, que realiza planejamento pós-pandemia; insfraestrutura e economia são focos do planejamento para recuperação econômica neste ano

indústrias já apresentaram 
seu plano de crescimento, 
aumento de geração de em-
prego e de novos produtos 
que lançarão”.

O prefeito foi à Câmara 
apresentar os planos aos ve-
readores em busca de apoio 
e ideias do Legislativo para 
a definição do anteprojeto. A 
Prefeitura estuda uma pro-
posta que deve encaminhar 
à Câmara para a nova legisla-
ção de incentivo, contemplan-
do a isenção tributária das 
empresas que se instalarem 
na cidade, a possibilidade 
de concessões de áreas e as 
formatações de contrapar-
tida. A expectativa é tornar 
Cruzeiro mais atrativa para 
as empresas que já atuam 
e as que pretendem iniciar 
atividades.

Há também projetos para 
obras de infraestrutura para 
o acesso à cidade, visando, 
principalmente, melhorias na 
mobilidade urbana próximo 
às indústrias e nas vias de 
maior movimentação. Duas 
dessas alterações já foram 
aprovadas. “É geração de 
emprego direto também. Mão 
de obra, tributo, contratação 
de empresa, geração de renda 
nova e, consequentemente, 
entrega a obra que muda a ca-
racterística da cidade, muda 
a mobilidade” frisou Fonseca.

Shopping – A área que pode 
receber o empreendimento é 
federal, a antiga sede da Agef. 
A Prefeitura tenta a cessão 
do prédio pela União. O local 
é tombado pelo Iphan (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) que, de 

acordo com o prefeito, já se 
declarou favorável ao proces-
so de cessão onerosa. 

As tratativas são realizadas 
com a SPU (Superintendência 
do Patrimônio da União), 
proprietária do imóvel. Após 
a conclusão do processo, a 
Prefeitura realiza um chama-
mento público para as empre-
sas interessadas. O terreno 
tem área de quarenta mil 
metros quadrados, enquanto 
a área construída tem 14 mil 
metros quadrados. O anúncio 
da empresa vencedora deve 
ser feito até o início de 2022.

Infraestrutura – Após a 
aprovada a pavimentação da 
avenida Mário Covas, que vai 
ligar a entrada da cidade ao 
Hospital Regional, está sendo 
planejada a modificação na 
Rua 1 (rua Rodrigues Alves), 

trecho próximo à empresa 
Maxion. Para melhorar o flu-
xo de veículos, os motoristas 
serão encaminhados à Vila 
Batista. As obras giram em 
torno de R$20 milhões a R$ 
30 milhões, custeadas com 
recursos próprios, do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) e financiamento 
pelo Desenvolve SP (progra-
ma de apoio a investimento 
do Estado).

Outra obra aprovada pelo 
DER é a instalação de um dis-
positivo de acesso na SP-052, 
que liga a estrada ao Distrito 
Industrial 2. O investimento 
previsto, em cerca de R$ 5 
milhões, tem como objetivo 
melhorar a mobilidade e 
projetar a criação do Distrito 
Industrial 3. As obras devem 
ter início em 2022.

Em trabalho que tenta evitar avanço do novo coronavírus, 
Educação de Silveiras realiza testagem em massa de alunos
Aulas presenciais são retomadas nas unidades da rede municipal com foco nos cuidados durante a pandemia

Lucas Barbosa
Silveiras

Para ampliar a segurança 
contra o novo coronavírus na 
retomada das aulas presen-
ciais em Silveiras, a Prefeitura 
iniciou nesta semana a aplica-
ção de testes de identificação 
de Covid-19 nos alunos da 
rede municipal. A iniciativa 
tenta evitar um possível avan-
ço do contágio no município, 
que contabiliza 18 vítimas 
fatais da doença.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Silveiras, 
apesar de iniciada na última 
segunda-feira (2), data de rei-
nício das aulas presenciais, a 
testagem em massa deverá ser 
concluída apenas no início da 
próxima semana. A expectati-
va é que o trabalho contemple 
cerca de quinhentos estudan-
tes, com a faixa etária acima 
dos dez anos. É necessária a 
autorização dos pais para que 
as crianças sejam submetidas 
ao exame.

Doados pelo Senar (Serviço 

Nacional de Aprendizagem 
Rural), os testes rápidos, que 
são dos modelos sorológicos 
IgG e IgM, indicam se os alu-
nos já tiveram contato com 
a Covid-19 através da identi-
ficação de anticorpos. Após 
a captação de uma gota de 
sangue do estudante, o exame 
tem seu resultado revelado em 
um prazo de até 15 minutos.

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) ressaltou a ne-
cessidade da ação. “Estamos 
fazendo todo o possível para 
garantir um retorno às aulas 

mais seguro aos nossos es-
tudantes e educadores. Além 
dessa testagem em massa, 
implementamos também um 
rígido protocolo de higieni-
zação em todas as escolas, 
respeitando as recomendações 
de prevenção do Governo do 
Estado”.

De acordo com o boletim da 
Vigilância Epidemiológica de 
Silveiras, o município contabi-
liza 511 moradores infectados 
pela Covid-19, sendo 18 mor-
tos, 469 recuperados e dois 
internados.

Fotos: Divulgação PMS

Testagem em alunos de Silveiras; ação leva mais segurança para aulas
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MINISTÉRIO DO TRABALHO 
OU DO EMPREGO?

O Ministério do Trabalho foi 
extinto no início deste governo, 
junto com outros ministérios da área 
econômica, com o objetivo de redu-
zir o tamanho da máquina estatal.

Os Ministérios foram fundidos 
para a criação do superministério 
da Economia.

Agora, os Ministérios do Tra-
balho e da Previdência ressurgem.

O velho Ministério do Trabalho, 
criado em 1930, ressuscita como o 
Ministério do Emprego focado na 
política do emprego.

Na verdade, não se trata de ne-
nhuma modernização das relações 
do trabalho, em um mundo de inte-
ligência artificial, mas, para ajeitar 
um “companheiro de primeira hora” 
que ficou desalojado do poder.

Você já parou para pensar qual 
é a diferença entre trabalho e em-

prego?
Apesar destas duas palavras 

serem utilizadas com o mesmo pro-
pósito, apresentam aspectos sociais, 
políticos, econômicos distintos.

Enquanto o trabalho está ligado 
a objetivos e realizações profissio-
nais, o emprego designa basicamen-
te uma forma de adquirir renda.

O trabalho tem relação direta 
com o estilo de vida do indivíduo: 
em quem ele deseja se tornar. 

O conceito está pautado em 
projetos, metas, objetivos e sonhos.

O trabalho vai além da neces-
sidade financeira, trata-se de um 
caminho para a realização pessoal.

O emprego já é uma atividade 
alienada em que o profissional atua 
por mera necessidade financeira dis-
tante de algum tipo de apreciação.

O estudioso alemão Max Weber 
com a sua frase, o trabalho enobrece 
o homem, ressalta a diferença entre 
o trabalho e o emprego.

Evidente que os objetivos do 
novo ministro não é resolver as 
questões relativas do trabalhador 
brasileiro e sim levar o Ministério 
do Trabalho até meados do ano que 
vem aonde deverá se licenciar para 
concorrer às próximas eleições.

O Ministério do Trabalho no país 
sempre foi uma falácia.

Criado por Getúlio Vargas para 
controlar os sindicalistas e o traba-
lhador  e aparentar uma ambiente de 
equilíbrio entre o trabalho e o capital.

Em resumo, o Ministério do 
Trabalho virou um apêndice dos 
sindicatos.

Os sindicatos nunca se preocu-
param com a questão da melhoria da 
renda do trabalhador, apenas com a 

remuneração, dotando o país de uma 
baixa produtividade.

Um trabalho feito por um ope-
rário americano, o mesmo trabalho, 
terá que ser feito por cinco operários 
brasileiros.

Os sindicatos nunca se preo-
cuparam com a renda, não basta 
construir fábricas e aumentar a base 
sindical, é preciso que sucessivas 
inovações tornem as máquinas e 
operários dessas fábricas cada vez 
mais produtivos.

A fábrica ficando obsoleta con-
sequentemente sairá do mercado.

O Ministério do Trabalho nunca 
se preocupou, pois os ministros in-
dicados políticos ligados as forças 
sindicais.

É preciso saber se o novo mi-
nistro não restabelecerá a fábrica 
de sindicatos que o governo dos 
trabalhadores construiu!

Neste quesito são extremamente 

eficientes, pois sindicato é igual a 
partido político: vivem às custas 
das verbas do governo, ou seja, dos 
impostos que pagamos.

O país tem 14 milhões de tes-
temunhas deste fato. Estão desem-
pregados! Não me lembro de greves 
nacionais, pelo movimento sindical, 
para a melhoria da qualidade do 
ensino.

O operário brasileiro tem um 
nível de escolaridade de 7.9 anos, ou 
seja, não concluiu o ensino básico, 
ao passo que nossos países vizinhos 
ao redor de 12 anos.

A economia ensina que países de 
baixa renda, como o nosso caso, é 
preciso dar ênfase ao ensino básico, 
que cria a força de trabalho capaz de 
atender um mundo inovador, bem 
como, a formação de profissionais 
de média gerência apta a identificar 
e adotar novas tecnologias.

O país acredita que crescer, ge-
rar emprego, é construir fábricas e 
depois protegê-las da concorrência, 
criando barreiras comerciais, reser-
vas de mercado,

Criamos um modelo industrial 
em que as barreiras comerciais era 
a garantia para produzirem, sobrevi-
verem, ganhar dinheiro sem precisar 
aumentar a sua produtividade.

Veja o exemplo da Ford no Bra-
sil. Este modelo se esgotou!

O aumento de verbas para a 
educação não resultou em mais 
aprendizado, onde descuidamos da 
qualidade do ensino básico.

Caro leitor/eleitor, será que o 
novo ministro está preocupado com 
estas questões?

O trabalhador brasileiro continu-
ará fazendo bico! 

O trabalhador brasileiro 
continuará fazendo bico! 

“O trabalho 
enobrece o homem”

Max Weber

Foto: Reprodução

Denunciada pela irmã, 
mãe é presa por enterrar 
bebê em vaso de plantas

Vaso de planta onde foi descoberto corpo do bebê; após denúncia de irmã em Ubatuba

A Polícia Civil de Ubatuba prendeu 
na noite da última quinta-feira (5) 
uma jovem de 22 anos, acusada de 
enterrar o próprio bebê, recém-nas-
cido, em um vaso de plantas. A mãe, 
que não havia revelado sua gravi-
dez aos parentes, foi denunciada 
pela irmã, que encontrou o feto no 
quintal da casa da família no bairro 
Bela Vista.

De acordo com a Polícia Civil, a 
irmã da acusada acionou a corpo-
ração após desenterrar o corpo do 
bebê, que aparentava ser prematu-
ro. Ela explicou que decidiu vistoriar 
o vaso após encontrar roupas com 
manchas de sangue da jovem, espa-
lhadas pela residência. A denuncian-
te afirmou que sua família estava 
desconfiada da gravidez da jovem.

Após retirarem o feto do imóvel, 
os policiais encaminharam a acu-
sada à Delegacia de Ubatuba. Em 
depoimento, ela confessou o crime 
e explicou que deu à luz ao bebê na 
última segunda-feira (2), numa rua 

Da Redação
Ubatuba

próxima a sua casa, no Bela Vista.
A jovem relatou que após gerar 

a criança na calçada, ela a colocou 
dentro de uma sacola plástica e a 
guardou numa mochila. 

Já na residência em que mora com 
a família, a acusada decidiu enterrar 

o feto no vaso de plantas.
Até o fechamento desta edição, 

a jovem, que tem um filho de dois 
anos, permanecia presa. Ela deve 
responder por infanticídio (assas-
sinato de criança) e ocultação de 
cadáver.
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Águas Piquete reforça seu compromisso em fornecer água de qualidade

Saneamento e Qualidade de vida

O saneamento é o con-
junto de práticas que vi-
sam melhorar a qualidade 
de vida da população pro-
porcionando saúde e bem 
estar, através de ações 
como o fornecimento de 
água potável de qualidade.

Com o crescimento ur-
bano tornou-se essen-
cial  a discussão sobre 
saneamento na saúde da 
população, onde ações 
sustentáveis propiciam 
um ambiente e população 

Da Redação
Piquete

saudáveis.
A Águas Piquete, con-

cessionária responsável 
pelo abastecimento de 
água no município destaca 
seu compromisso junto à 
população, com o objetivo 
principal de entregar água 
de boa qualidade para o 
consumo humano e seu 
fornecimento contínuo. 

Segundo Sérgio Bovo, 
“água de qualidade as-
segura a redução e con-
trole de diarreias, cólera, 
dengue, febre amarela, 
tracoma, hepatites, con-
juntivites, poliomielite, 

dentre outras, o que re-
força o papel inicial do 
Saneamento, na promoção 
da saúde e qualidade de 
vida da população”, explica 
o diretor operacional da 
Águas Piquete.

De acordo com dados 
do Trata Brasil só no ano 
de 2018, foram 233.880 
casos de internações por 
esses tipos de doenças, 
resultando em 718.996 
afastamentos de trabalha-
dores de seus empregos 
para cuidarem de sua saú-
de, afetando diretamente 
o crescimento econômico.

Seguindo também os da-
dos da organização Mun-
dial da Saúde (OMS) no 
qual afirma que a cada 
um real investido em sa-
neamento se economiza 
quatro reais em saúde, 
demonstra a necessidade 
e comprometimento das 
concessionárias de água 
em oferecer à população 
água de qualidade, papel 
esse que a Águas Piquete 
vem cumprindo de manei-
ra eficiente e eficaz junto 
aos moradores da cidade, 
auxiliando na qualidade 
de vida e saúde de todos.

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2021-
AVISO DE LICITAÇÃO-A Prefeitura Municipal de Piquete, através de seu 
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra 
aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 59/2021, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS para aquisição parcelada de MEDICAMENTOS PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com especificações constantes 
no Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.Informações do Edital poderão ser obtidas no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 
17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura 
para recebimento das propostas. DATA: 23/08/2021 -HORÁRIO: 09:00 horas-
OC: 853300801002021OC00054 (Ampla Concorrência) de 51 à 212 / (Cota 
Reservada) de 01 à 50.-LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de 
Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, 
na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão 
de abertura.Piquete, 09 de agosto de 2021.

ALESSANDRA GONÇALVES FERREIRA DE ALMEIDA
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de 
Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, 
Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do 
classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: FLAVIA DE 
ALENCASTRO BAIONE RG: 553723698; PAULO JOSÉ ZERAICK DA 
COSTA RG: 435787445.
Lorena, 06 de agosto de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 233/2021-SUP; 
5698/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de material de consumo para o Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO II.
CONTRATADA: UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA DE ODONTOLOGIA
CNPJ: 02.149.799/0001-08
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao PROC 233/21 SUP, PROC 5698/21GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO acima 
referido, onde lê-se: “...com fundamento no art 24, inciso II...”, leia-se “...com fundamento 
no art 24, inciso IV...”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Tomada de Preço n° 02/2021 - Proc. Nº 201/2021

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
02/2021 cujo objeto é a contratação de empresa para reforma de vestiário no Estádio 
Municipal Anselmo Celio Rodrigues (Campo do Vera Cruz), na Av. Salesianos do 
Brasil - Parque das Rodovias.
Comunicamos que a sessão pública marcada para o dia 09 de agosto de 2021 às 
09h30min teve abertura de envelopes propostas de cinco empresas participantes 
tendo o seguinte resultado:
VALENENGENHARIA EIRELI ME, R$47.716,07 - 1º colocado/vencedor
GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, R$48.894,84
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI, R$49.597,22
CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO LTDA, R$50.013,18
LILIAN DE L. PEDREIRA – EPP, R$56.581,23
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
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Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
DESCONTO

PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418

SAIBA+SAIBA

Rua São Benedito, 06 | Centro

WWW.CASLORENA.COM.BR

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Pela segunda vez no mês, Pinda 
suspende vacinação contra H1N1 
por falta de doses e aguarda Estado

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pela segunda vez no mês, 
Pindamonhangaba suspendeu 
a vacinação contra o vírus da 
gripe, o Influenza. De acor-
do com a nota enviada pelo 
Município, a paralisação foi 
motivada pela falta de doses 
enviadas à secretaria municipal 
de Saúde. É esperado que a 
imunização seja retomada na 
próxima semana.

No último dia 16, a cidade já 
havia suspendido a vacinação 
por falta de imunizantes. Neste 
período, a cidade vacinava 
pessoas entre seis meses a 
menores de 18 anos e também 
aquelas com mais de quarenta 
anos. Atualmente, a gestão 
expandiu para todos os mo-
radores. No início do mês, o 
Estado abriu imunização para 
todos os paulistas, além do 
público-alvo aberto em abril 
deste ano. Na época, a cobertu-
ra vacinal operava abaixo dos 
65% esperados, mas o Estado 
projetava alcance de 90% com 
a expansão e prorrogação da 
campanha.

A Prefeitura reforçou o alerta 
para que o morador este-
ja atento às recomendações 
do Ministério da Saúde, que 
ressaltou que a imunização 
contra Influenza só poderia ser 
feita com intervalo de 15 dias, 
após receber a dose contra a 
Covid-19.

Ainda de acordo com a admi-

nistração municipal, a previsão 
de retomada da vacinação con-
tra a Influenza é na terça-feira 
(3). Há a expectativa que o 
Estado entregue um novo lote 
de vacina até segunda-feira 
(2). Apesar da paralisação na 

Lucas Barbosa
RMVale

Um levantamento divulga-
do pelo Governo do Estado 
na última terça-feira (3) 
revelou que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou 165 vítimas de 
assassinato no primeiro 
semestre deste ano, número 
igual ao do mesmo período 
de 2020. Em contrapartida, 
dez municípios tiveram o au-
mento de mortes violentas.

De acordo com os dados 
da SSP (secretaria de Segu-
rança Pública do Estado), 
de janeiro a junho, 159 
moradores da região per-
deram as vidas em casos de 
homicídio doloso (quando 
existe intenção de matar) 
e seis em latrocínio (roubo 
seguido de morte). No ano 
passado, os também 165 
registros foram distribuídos 
em 163 homicídios dolosos 
e dois latrocínios.

Apesar da estabilidade de 
ocorrências, a RMVale segue 
como a região mais violenta 
do interior do estado de São 
Paulo, marca mantida há 
quase 11 anos.

Com 24 moradores as-
sassinados, Taubaté lidera 
o “ranking da morte” dos 
primeiros seis meses de 
2021. Fechando o grupo 

RMVale tem 165 homicípios no primeiro 
semestre e segue mais violenta do interior
Número de mortes é o mesmo registrado na primeira metade de 2020; dez cidades sofrem com o aumento de casos

com números mais elevados 
aparecem São José dos Cam-
pos, que teve vinte vítimas, 
e Cruzeiro, com 16.

Em comparação com a 
mesma época do ano passa-
do, Cruzeiro teve em 2021 
uma morte violenta a mais, 
representando um aumento 
de 6%. O último assassi-
nato ocorrido no primeiro 
semestre na cidade foi em 
11 de junho e vitimou o 
jovem Mauricio Oliveira, 
que tinha 24 anos. Segundo 
o boletim de ocorrência, o 
rapaz caminhava por uma 
rua do condomínio Mata 
Atlântica, no bairro Vila Ju-
venal, quando foi atingido, 
na região da cabeça, por 
diversos disparos de arma 
de fogo. O rapaz chegou a 
ser encaminhado ao Pronto 
Socorro, mas não resistiu 
aos ferimentos. O caso se-
gue sendo investigado pela 
Polícia Civil de Cruzeiro, que 
tenta identificar o atirador. 

Os demais municípios da 
RMVale que tiveram mo-
radores mortos de forma 
violenta no período foram 
Aparecida (3), Caçapava 
(6), Cachoeira Paulista (2), 
Campos do Jordão (3), Ca-
raguatatuba (14), Cunha (2), 
Guaratinguetá (10), Ilhabela 
(2), Jacareí (12), Lagoinha 
(1), Lorena (7), Natividade da 
Serra (1), Pindamonhangaba 
(14), Piquete (1), Potim (5), 

Redenção da Serra (2), Ro-
seira (1), São Sebastião (6), 
Tremembé (4) e Ubatuba (9).

Preocupação – Segundo o 
levantamento da SSP, além 
de Cruzeiro, outras nove 
cidades, das 39 da região, 
tiveram aumento no número 
de vítimas de assassinato no 
primeiro semestre de 2021.

Proporcionalmente, Potim 
foi o munícipio que obteve 
o maior crescimento de ca-
sos no comparativo com os 
primeiros seis meses do ano 
passado. A cidade saltou de 
uma para cinco mortes, re-
presentando um aumento de 
400%. A segunda cidade em 
situação mais preocupante é 
São Sebastião, que registrou 
um crescimento de 200%, 
passando de duas para seis 
ocorrências. Taubaté sofreu 
uma elevação de 144%, 
subindo de nove para 22 
assassinatos. Com um cres-
cimento de 66%, o número 
de mortos em Guaratinguetá 
passou de seis para dez. Na 
sequência do levantamento, 
aparece Pindamonhangaba, 
que teve uma taxa de am-
pliação de 16%, ao saltar 
de dez para 12. Não tive-
ram vítimas de assassinato 
no primeiro semestre de 
2020 três cidades, que esse 
ano aparecem na lista. São 
elas Redenção da Serra (2), 
Natividade da Serra (1) e 
Piquete (1). Viatura da Polícia Militar em Cruzeiro; município é um dos que registraram aumento de casos em 2021
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campanha contra a H1N1, a 
imunização contra o novo co-
ronavírus segue normalmente. 
Mais de 120 mil doses foram 
aplicadas, sendo 92,1 mil da 
primeira; 24,9 mil da segunda 
e 4,3 mil de dose única.


