WWW.JORNALATOS.NET

ANO 28

R$ 1,50

N.º 3.917

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Suspensão do corte de água a
carentes aprovada em Guará

Projeto determina que casas com acamados e contas atrasadas sigam com abastecimento
A Câmara de Guaratinguetá aprovou de forma
unânime um projeto de lei
do vereador Marcelo da
Santa Casa (PSD) que suspende o corte de água para
residências com famílias
carentes ou com pessoas
acamadas em Guaratinguetá.
A proposta demorou um mês
para ser votada em definitivo e amplia o tempo de
negociação de débitos com
esses consumidores, quando
houver contas atrasadas.
Com a aprovação, a Saeg
(Companhia de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá) dá um tempo maior
para as famílias que se enquadrem nesses quesitos,
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Conta de água da Saeg; corte em Guará é suspenso para moradias com acamados, após votação na Câmara

para futuras renegociações
e acordos. O projeto não
trata da isenção das contas,
e sim da suspensão para que
o contribuinte possa quitar
seus débitos dentro de um
prazo mais longo. “A gente
propôs porque, nesse momento ainda de pandemia, as
coisas estão difíceis. Isso vai
proporcionar uma tranquilidade que não haverá o corte
de água nessas residências. A
gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de pagar
em dia, mas não se trata de
isenção, e sim para que a
pessoa tenha sensibilidade
de propor um parcelamento
da sua dívida”, detalhou o
vereador.
Pág. 2

Holi Kirtan marca o retorno de eventos no
calendário do turismo e cultura de Pinda
Promovido em parceria com a secretaria de Cultura, evento contou com projeção de quatro mil pessoas
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Marcando a retomada de
eventos com público liberado, Pindamonhangaba
recebeu, no último fim de
semana, mais uma edição
do “Holi Kirtan – Festival
das Cores”, na Fazenda Nova
Gokula, na região rural de
Pindamonhangaba. A projeção dos organizadores
esperou cerca de quatro mil
pessoas.
O evento surgiu há cinco mil anos e celebrou o
triunfo do bem sobre o
mal, além de promover a
redução entre desigualdade
de gênero, raças e credos.
Com programação diversificada, houve aula de yoga,
apresentações musicais e de
dança e também recreação
infantil. A principal atração
deste ano foi o show do
Kiko Zambianchi, no fim da
tarde sábado, que cantou
seus principais sucessos das
décadas de 1980 e 1990.
Já tradicional, o ato de
lançar ao alto o pó colorido
(feitos à base de amido de
milho, não poluente e atóxico) deu alegria ao evento,
que retoma o calendário
de atividades culturais no
município, paralisado pelas
restrições contra o novo
coronavírus.
A Fazenda Nova Gokula
conta com espaço superior
a cem hectares, em área de
proteção ambiental da Serra
da Mantiqueira e integra o
cronograma de visitações do
City Tour, programa cultural
municipal que explora o
turismo.
O secretário adjunto de

Cultura e Turismo, Ricardo
Flores, explicou que o retorno de eventos desse porte
garante não somente o
entretenimento dos moradores da região, mas também
promove a economia local.
Com o abrandamento dos
números da pandemia, a
expectativa é de expandir
as ações em 2022.
Apesar das boas projeções, o Holi Kirtan contou
com protocolos de prevenção à Covid-19 como medição de temperatura, uso de
máscara, totens de álcool
em geral e apresentação
obrigatória do comprovante
de vacinação contra o coronavírus.
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Preocupante,
Cruzeiro tem
fim de semana
violento
Terceira cidade mais violenta da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte) em
2021, Cruzeiro registra um
início de novembro sangrento. Além do assassinato de
um adolescente, outro morador foi vítima de tentativa de
homicídio no último final de
semana. Internado na Santa
Casa de Cruzeiro desde o fim
da noite do último sábado
(6) após ser baleado no
peito, o adolescente Marcos
Paulo Marins, que tinha 17
anos, morreu no hospital no
último domingo (7).
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Piquete tenta
zerar filas
por exames
laboratoriais
A secretaria de Saúde
de Piquete deu início ao
trabalho que tenta zerar a
fila de espera por exames
laboratoriais no município.
Para isso, desde a última
segunda-feira (8), a rede
municipal realiza um mutirão de exames de laboratório, em cronograma que
segue até a primeira quinzena de dezembro. Segundo
um levantamento da secretaria, serão contemplados
pacientes que estavam
aguardando a autorização
da coleta dos exames, que
teve um aumento significativo durante período de
pandemia. Os pacientes
agendados no mutirão são
comunicados pelas equipes
de Estratégia de Saúde da
Família e devem comparecer para retirar as guias
autorizadas.
Pág. 4

Casos análogos
de escravidão
preocupam
MP na RMVale
Representantes de 24 municípios da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte), em
outubro, participaram de
uma capacitação realizada
pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) sobre como
identificar trabalhadores
submetidos ao tráfico humano e condições análogas
(semelhantes) à escravidão.
A iniciativa do órgão jurídico
busca contribuir para o combate às práticas criminosas
na região.
Pág. 2

Participação do público no “Holi Kirtan, o Festival das Cores”, na Fazenda Nova Gokula, no último domingo; Pinda projeta retomada do turismo

Isael Domingues
anuncia segundo
adiantamento de
parcela do 13º
Pág. 2
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Câmara aprova suspensão do corte de
água de famílias carentes em Guará
Projeto determina que residências com pessoas acamadas sigam com abastecimento, em contas atrasadas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
aprovou de forma unânime
um projeto de lei do vereador Marcelo da Santa Casa
(PSD) que suspende o corte
de água para residências
com famílias carentes ou com
pessoas acamadas em Guaratinguetá. A proposta demorou
um mês para ser votada em
definitivo e amplia o tempo

de negociação de débitos com
esses consumidores, quando
houver contas atrasadas.
Com a aprovação, a Saeg
(Companhia de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá)
dá um tempo maior para as
famílias que se enquadrem
nesses quesitos, para futuras
renegociações e acordos. O
projeto não trata da isenção
das contas, e sim da suspensão para que o contribuinte
possa quitar seus débitos dentro de um prazo mais longo.

“A gente propôs porque,
nesse momento ainda de
pandemia, as coisas estão
difíceis. Isso vai proporcionar uma tranquilidade que
não haverá o corte de água
nessas residências. A gente
sabe que muitas pessoas têm
dificuldade de pagar em dia,
mas não se trata de isenção, e
sim para que a pessoa tenha
sensibilidade de propor um
parcelamento da sua dívida”,
detalhou o vereador.
Para ampliar o tempo de
Fotos: Bruna Silva

negociação de débitos e não
ter a água cortada, um representante de cada família
que se encaixe nos critérios
de vulnerabilidade social ou
enfermidade de um membro
familiar deve procurar a
Prefeitura a cada três meses
e fazer a solicitação para
suspensão do corte. O mesmo
representante deve comprovar que a família necessita
dessa prorrogação de tempo
para negociação.
“O projeto não estipula um

prazo para o seu final, e sim a
possibilidade das pessoas que
necessitam, de três em três
meses, estarem solicitando
o seu benefício”, concluiu o
autor da proposta, que citou
ainda que a família deve fazer
a solicitação na Prefeitura,
que encaminha o pedido à secretaria de Assistência Social
para apurar se a residência
deve ter ou não a suspensão
do corte de água.
Com aval da Câmara e
análise prévia da Saeg, a

proposta deve ser sancionada
pela Prefeitura nos próximos
dias. Atualmente, a companhia já abre negociação de
dívidas com contribuintes
em geral, para evitar que
sejam efetuados os cortes no
fornecimento de água.
Segundo o gerente comercial da Saeg, Saluar Magni,
são aproximadamente R$4
milhões que a autarquia
tem de déficit em relação
a inadimplência dos consumidores.

Isael anuncia segundo
adiantamento de parcela
do 13º de olho nas vendas
de Black Friday e Natal
Anúncio para o dia 26 amplia planejamento para aceleração
da economia no município, com expectativa para o comércio
Bruna Silva
Pindamonhangaba

O prefeito Isael Domingues, que anunciou nova antecipação da segunda parcela do 13º salário de servidores

Os funcionários públicos de
Pindamonhangaba poderão
adiantar as compras natalinas,
a partir do fim deste mês, com o
pagamento da segunda parcela
do décimo terceiro salário. Um
novo adiantamento do acerto
do benefício foi anunciado pelo
prefeito Isael Domingues (PL),
no último dia 4.
A primeira previsão do Município era do pagamento do
décimo terceiro no dia 7 de
dezembro, mas com o novo
calendário, o acerto deve ser
feito no dia 26 de novembro.
“Família servidor, mudou tudo!

Mudou os números. Quero falar com você da antecipação do
décimo terceiro (...) Vocês vão
poder aproveitar a Black Friday
(dia 26) com preço barato e
também antecipar as compras
de Natal”, afirmou Domingues,
em vídeo de divulgação nas
redes sociais.
A expectativa é que o comércio municipal seja aquecido com as compras de Black
Friday e natalinas. Os setores
que mais devem lucrar são
vestuário, eletrônicos, além das
casas de matérias de construção. Embora a Acip (Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba) não possua
uma projeção financeira fechada, é esperado o aumento de

vendas natalinas sobre o ano
anterior, uma vez que não há
mais horário reduzido de funcionamento. O dinheiro extra
também é aguardado para a
regularização de débitos.
Somente com o pagamento do benefício trabalhista a
aproximadamente quatro mil
funcionários, serão injetados
R$ 4 milhões no comércio
municipal, garantindo o fluxo
econômico e também a valorização dos lojistas.
Em agosto, a Prefeitura pagou aos funcionários a primeira parcela, à época foram
investidos R$ 5 milhões na economia local, aquecida também
pelo término das restrições de
circulação do Plano São Paulo.

Casos de trabalho análogo à escravidão preocupa MP na região
Ministério Público do Trabalho promove capacitação para coibir crimes na RMVale; nova reunião está agendada para fevereiro
Lucas Barbosa
RMVale

Representantes de 24 municípios da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte), em
outubro, participaram de uma
capacitação realizada pelo
MPT (Ministério Público do
Trabalho) sobre como identificar trabalhadores submetidos
ao tráfico humano e condições
análogas (semelhantes) à escravidão. A iniciativa do órgão
jurídico busca contribuir para
o combate às práticas criminosas na região.
Realizada de forma telepresencial, a capacitação sobre
as formas de constatação de
trabalho análogo à escravidão

foi ministrada por um trio de
especialistas. Além da procuradora do MPT de São José dos
Campos, Celeste Maria Ramos,
o grupo foi formado pelo
procurador do MPT de Pernambuco, Ulisses de Carvalho,
e pela coordenadora nacional
da Conaete (Coordenadoria
Nacional de Erradicação do
Trabalho Escravo), Lyz Sobral.
O treinamento para a identificação de casos de tráfico
humano foi promovido pela
doutora em ciências sociais e
docente da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas),
Rosana Aparecida Baeninge.
Dos 39 municípios da RMVale, 24 foram representados
no evento por servidores das
secretarias de Assistência
Social e de Saúde. Foram eles

Aparecida, Areias, Caçapava,
Cachoeira Paulista, Campos
do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Igaratá,
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro,
Lorena, Pindamonhangaba,
Piquete, Queluz, Santo Antônio do Pinhal, São Bento de
Sapucaí, São José do Barreiro,
São José dos Campos, Silveiras,
Taubaté, Tremembé e São
Sebastião.
Durante o encontro, os especialistas explicaram que a
prática do trabalho escravo
contemporâneo pode ser
identificada por características como função degradante,
jornada exaustiva, ausência
de remuneração e direitos,
servidão por dívida e trabalho
forçado.
Os palestrantes ressaltaram

que muitas das vítimas são
“vendidas” por aliciadores
para terceiros, caracterizando
o crime de tráfico humano.
“A ideia é que o conteúdo
abordado na capacitação seja
replicado pelas chefias entre
os profissionais da área. É
preciso que se tenha uma
sensibilidade no trato com a
vítima, porque muitas vezes
nem ela sabe que está sendo
submetida a condições análogas à escravidão. Por isso,
é muito importante que haja
acolhimento e que a investigação seja feita com muito
cuidado e respeito”, destacou
Celeste.
Uma nova reunião sobre
os temas está prevista para
ocorrer até o fim de fevereiro
do ano que vem. Na ocasião,

os representantes municipais
deverão apresentar ao órgão
judiciário relatórios sobre o
andamento das ações de prevenção e combate às práticas
criminosas em seus territórios.
Crimes – De acordo com o
MPT, a realização da capacitação junto às prefeituras da
RMVale foi motivada pelos
dois recentes casos de trabalho análogo registrados
em São José dos Campos.
O primeiro foi descoberto
pelo órgão e pela PF (Polícia
Federal) em junho de 2020,
quando os agentes constataram que um idoso de 61 anos
trabalhava numa fazenda em
troca apenas de moradia. Sem
férias e salário desde 2005,
a vítima atuava no manejo
de gado leiteiro de segunda

a segunda-feira, cumprindo
jornadas das 5h às 18h. O
dono da propriedade rural foi
indiciado pelo crime.
O caso mais recente foi registrado em junho de 2021.
Uma mulher de 46 anos trabalhava como empregada
doméstica há mais de trinta
anos na casa de uma família,
onde era impedida de sair sozinha. Sem receber pagamento
algum, a vítima era obrigada
a atuar diariamente numa
jornada exaustiva.
Um dos empregadores segue preso pelo crime de redução de trabalhadores à
condição análoga à escravidão.
A mulher foi encaminhada
a um abrigo de São José dos
Campos, onde recebe tratamento psicológico.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 PROC. Nº 304/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para o
Laboratório de Análises Clínicas pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME CNPJ: 13.839.148/0001-66
Vencedora dos itens: 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74,
75,76,77,78, 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,
102,103, 104,105,106, 107,108,109,110,111,112,113,114,123,124,125,126,127, 128,129,
130,131,132,133,134,135, 136, 137, 138,161,162,163,164,165,166,167,168,169, 170,17
1,172,173,174,175,176,177,178,179,180, 187,188.
Valor total: R$ 474.281,76 (quatrocentos setenta e quatro mil, duzentos oitenta e um reais
e setenta e seis centavos)
Vigência: 12 (doze) meses
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 PROCESSO 411/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição
de equipamentos ( bipap, cpaps, cadeiras de rodas e cadeira de banho), para utilização
dos pacientes no pós-alta de infecção por COVID-19, que do dia 10 de novembro de
2021 a 23 de novembro de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 23 de novembro de
2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá
a partir das 09:00h do dia 23 de novembro de 2021 (Horário de Brasília). Informações
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA
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 404/2021-SUP;
9010/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição emergencial de fórmula infantil, para atender a determinação judicial,
processo nº 1002213-31.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA CNPJ: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 PROC. Nº 269/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Atenção
Básica, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria
requisitante tiver necessidade.
Contratada: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
CNPJ: 24.586.988/0001-80
Vencedora dos itens: 15,16,22,26,32,34,42,62,66,67,68,76,88,117,118,120,146, 148,
152,159,160, 166,167,169,170,177,178,179,180,184,192,201,216,217,218,238, 239,
240,242,243,244,258,260, 262,264,265,266,275,276,280,284,288,292,298,302,306, 308,
332,338,340,348,362,366,368,392, 398,399,400,404,418.
Valor total: R$ 286.709,95 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e
noventa e cinco centavos)
Vigência: 12 (doze) meses
Contratada: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.340.228/0001-03
Vencedora dos itens: 213,214,225,226,357,358.
Valor total: R$ 83.040,00 (oitenta e três mil, quarenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021

Editais de Proclamas — APARECIDA
ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA,
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber
de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
2417- GIOVANNI THOMAZ DOS SANTOS MACHADO E VICTORIA
GOUVEIA NUBILE PACHECO. Ele nacionalidade brasileira, comerciante,
solteiro, nascido no dia 22 de dezembro de 1997, residente e domiciliado
Rua Filippo, no 10, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de JOSÉ GIOVANI
THOMAZ MACHADO e ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS MACHADO.
Ela, nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida no dia
29 de janeiro de 1999, residente e domiciliada Rua Filippo, no 10, Vila
Mariana, Aparecida-SP, filha de WAGNER VALERIO PACHECO e CECILIA
GOUVEIA NUBILE PACHECO.
2416- RAFAEL VITORIANO DIAS E MARIA OLIVIA GERVÁSIO
MARQUES. Ele, nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido
no dia 31 de agosto de 1990, residente e domiciliado Rua Benedito
Jesus Dias, no 30, Santa Luzia, Aparecida-SP, filho de BENEDITO
VITORIANO DIAS FILHO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA DIAS. Ela,
nacionalidade brasileira, profissão do lar, solteira, nascida no dia 17 de
dezembro de 1997, residente e domiciliada na Rua Benedito Jesus Dias,
n o 30, Santa Luzia, Aparecida-SP, filha de SERGIO LUIZ MARQUES e
LUCIANA GERVASIO.
2415- BRUNO FRANÇA HENRIQUE PEREIRA e NATÁLIA AUGUSTO
SGRIGNOLLI. Ele, nacionalidade brasileira, advogado, solteiro,
nascido no dia 21 de junho de 1989, residente e domiciliado na Avenida
Padroeira do Brasil, no 392, apto. 21, São Roque, Aparecida-SP, filho
de JOSÉ AMÉRICO MATIAS PEREIRA e MARIA AUXILIADORA FRANÇA
HENRIQUE PEREIRA. Ela, nacionalidade brasileira, publicitária, solteira,
nascida no dia 15 de novembro de 1989, residente e domiciliada avenida
Padroeira do Brasil, no 392, apto.21, São Roque, Aparecida-SP, filha
de ISMAEL SGRIGNOLLI JÚNIOR e DENISE APARECIDA AUGUSTO
SGRIGNOLLI.
2414- OSVALDO ANTUNES MARCONDES AZEREDO e JAQUELINE
FERNANDES CONDE NOGUEIRA. Ele, nacionalidade brasileira,
fotógrafo, solteiro, nascido dia 11 de julho de 1990, residente e domiciliado
na Praça Padre Victor Coelho de Almeida, no 9, Centro, Aparecida/SP,
filho de OSVALDO MARCONDES AZEREDO NETO e ANDREIA LAUA
ANTUNES AZEREDO. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, solteira,
nascida no dia 03 de agosto de 1990, residente e domiciliada Praça Padre
Victor Coelho de Almeida, no 9, Centro, Aparecida-SP, filha de JOÃO
BATISTA CONDE NOGUEIRA e LUZINETE FERNANDES NOGUEIRA.
2413- MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA REZENDE E ANA ROSA DA SILVA.
Ele, nacionalidade brasileira, supervisor de infraestrutura, solteiro,
nascido no dia 17 de fevereiro de 1986, residente e domiciliado Rua
Capitão Emidio Moreira, 30, Ponte Alta, Aparecida-SP. filho de MAURO
MARTINS REZENDE e CELINA ALVES DE OLIVEIRA. Ela, nacionalidade
brasileira, professora, solteira, nascida no dia 22 de junho de 1992,
residente e domiciliada Rua Itapemirinn, n o 200, Itaguaçu, Aparecida-SP,
filha de PEDRO HENRIQUE DA SILVA e BENEDITA MARIA DA SILVA.
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Com alta de assassinatos, Cruzeiro
registra final de semana violento
Menor morto e jovem baleado em intervalo de uma hora; Polícia tenta identificar atiradores

Da Redação
Piquete

Fotos: Arquivo Atos

Da Redação
Cruzeiro

Terceira cidade mais violenta
da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte) em 2021,
Cruzeiro registra um início de
novembro sangrento. Além do
assassinato de um adolescente, outro morador foi vítima
de tentativa de homicídio no
último final de semana.
Internado na Santa Casa de
Cruzeiro desde o fim da noite
do último sábado (6) após ser
baleado no peito, o adolescente Marcos Paulo Marins,
que tinha 17 anos, morreu no
hospital na tarde do último
domingo (7).
De acordo com a secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, a vítima
revelou à equipe do Corpo de
Bombeiros, durante o resgate,
que caminhava pela avenida
Prefeito Francisco Prestes
Maia, no bairro Vila Canevari,
e foi surpreendida por três
homens por volta das 23h,
quando um deles o atingiu com
um disparo de arma de fogo.
A morte do adolescente, que
morava no bairro Vila dos
Comerciários, causou comoção nas redes sociais, onde
amigos e familiares prestaram
diversas homenagens até a
tarde desta segunda-feira (8).
O assassinato foi o primeiro
registrado no município em
novembro.

Piquete tenta
zerar filas
por exames
laboratoriais
A secretaria de Saúde
de Piquete deu início ao
trabalho que tenta zerar a
fila de espera por exames
laboratoriais no município.
Para isso, desde a última segunda-feira (8), a rede municipal realiza um mutirão
de exames de laboratório,
em cronograma que segue
até a primeira quinzena de
dezembro.
Segundo um levantamento da secretaria, serão
contemplados pacientes
que estavam aguardando
a autorização da coleta dos
exames, que teve um aumento significativo durante
período de pandemia.
Os pacientes agendados
no mutirão são comunicados pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família
e devem comparecer para
retirar as guias autorizadas.
As marcações serão distribuídas de acordo com a
demanda reprimida de cada
posto, iniciando pelo Centro, que tem maior número
de pacientes em espera.

Viatura da Polícia Militar circula pelo Centro de Cruzeiro; cidade registra final de semana violento e segue em destaque no ranking regional

Cerca de uma hora antes de
Marcos Paulo ser baleado, no
último sábado, um jovem de 21
anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Vila
Batista. Segundo o boletim de
ocorrência, o rapaz estava num
trecho da rua Euclides Cava-

lheiro, quando dois criminosos
de bicicleta se aproximaram.
Na sequência, a dupla sacou
armas de fogo e efetuou diversos disparos na direção jovem,
que conseguiu correr, mas foi
atingido numa das pernas e
nas nádegas. Socorrido por

moradores da região, o jovem
foi encaminhado à Santa de
Cruzeiro, onde foi submetido
a uma cirurgia e permanece
internado em estado estável.
A Polícia Civil de Cruzeiro
mantém diligências para tentar identificar os autores dos
crimes. A corporação investiga
também se os casos possuem
alguma relação.
Medo – Segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública, Cruzeiro contabilizou 27

vítimas de homicídio doloso
(quando existe a intenção de
matar) entre janeiro e setembro de 2021. O montante é
17% superior ao registrado
no mesmo período do ano
passado, quando 23 moradores
foram mortos.
Terceira cidade mais violenta
da região até o momento, Cruzeiro fica atrás em números
de vítimas de assassinato de
São José dos Campos (37) e de
Taubaté (36).

