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Prefeitura de Lorena inicia obras em 
galeria de águas pluviais no Bairro da Cruz

Para conter problemas 
com enchentes, a secretaria 
de Obras e Planejamento 
Urbano de Lorena vai ini-
ciar os trabalhos no Bairro 
da Cruz. Além das ações no 
Vila Passos, a pasta garante 
que conclui o projeto da Vila 
Nunes, ainda nesta semana. 
Os investimentos chegam a 
R$ 2 milhões.

Com mais de R$ 30 mil dos 
cofres municipais, funcioná-
rios da Prefeitura iniciarão 
as obras em galerias de 
águas pluviais na avenida 
Sete de Setembro, nesta 
segunda-feira (31). Segundo 
a responsável pela pasta, Ro-
sana Reis, serão 65 metros 
de tubos de 40 polegadas, na 

O atendimento do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) de Gua-
ratinguetá foi questionado 
após uma funcionária de um 
supermercado no Centro pas-
sar mal e precisar ser socor-
rida pelo atendimento móvel. 
Até que ela fosse amparada 
pelos paramédicos, diversas 
tentativas de contato com o 
telefone 192 foram feitas. 
Todas sem sucesso. Uma das 
ligações caiu no Samu de São 
Sebastião, no Litoral Norte.

Um telefone fixo do Samu 
de Guará foi passado pelo 
atendente da cidade litorâ-
nea. Administradora do Samu 
na Terra de Frei Galvão, a 
Santa Casa negou que o pro-
blema seja recorrente.

O caso envolvendo o aten-
dimento à mulher ocorreu 
no último dia 22, por volta 
das 17h. Por coincidência, a 
reportagem do Jornal Atos es-
tava no local no momento em 
que funcionários e clientes 
tentavam ligar para o telefo-
ne 192, o número oficial de 
emergência do Samu. As cha-
madas não eram concluídas. 
Em determinada tentativa, 
um funcionário do Samu de 
São Sebastião atendeu a liga-
ção e informou que o telefone 
para emergência de Guaratin-
guetá era 3128-4040. Neste 
número foi possível solicitar 
uma ambulância.

Entre as tentativas de liga-
ções para o 192 até a efeti-

vação do pedido de atendi-
mento, passaram-se cerca de 
cinco minutos. A direção da 
Santa Casa de Guaratinguetá 
foi procurada para responder 
sobre o que pode ter ocorrido 
com as chamadas feitas neste 
dia e se esse é um problema 
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quadra próxima ao posto de 
combustíveis.

Rosana explicou que mora-
dores sofrem há anos com os 
alagamentos em períodos de 
fortes chuvas e que alguns já 
perderam móveis e eletrodo-
mésticos. “É um trecho que 
é um pouco mais baixo na 
avenida. Tem uma galeria 
antiga e já verificamos, é que 
no passado alguém deve ter 
feito alguma obra em cima 
da nossa galeria. Aí foi inter-
rompido”.

Por ser uma obra de menor 
investimento não foi neces-
sária a abertura de um pro-
cesso licitatório, o que pode 
contribuir para a conclusão 
dos serviços. A previsão é 
de que em um mês a galeria 
seja entregue.

A semana também deve ser 
marcada pela finalização das Avenida Sete de Setembro, no Bairro da Cruz, que receberá o serviço no sistema pluvial a partir desta semana

Ambulância do atendimento do Samu de Guaratinguetá; número de emergência está indisponível para população e chega à unidade no Litoral Norte
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Santa Casa de Guará justifica ocorrência 
atendida pelo Samu de São Sebastião
Problema em atendimento à mulher que passou mal em supermercado gera preocupação sobre 
sistema do serviço na cidade; ligações feitas para o 192 são atendidas por Samu do Litoral Norte

recorrente.
“Que nós tenhamos regis-

tros, não tivemos problema 
algum. Primeiramente, toda 
gestão é feita pela empresa 
de telefonia do Estado. Na 
realidade, algumas práticas 
nós adotamos para melhorar 

a logística não só para Gua-
ratinguetá, mas para todas as 
regionais”, explicou o diretor 
administrativo do hospi-
tal, André Bastos. “Devido à 
transmissão de antena, a ope-
radora pode estar utilizando 
uma antena que está situada 

em outra região. Em Guara-
tinguetá, recebemos muitas 
vezes chamadas do Litoral 
Norte. Mas nós não passamos 
o número da regulação, nós 
fazemos o contato direto, já 
transferimos a ligação para 
a regional de referência de 

atendimento”, revelou.
De acordo com Bastos, é 

comum ocorrer de morado-
res de outras regiões buscar 
atendimentos por telefone 
com o Samu de Guaratingue-
tá. “Já aconteceu do litoral, 
Sul de Minas também. Nor-
malmente acaba acontecendo 
com quem faz ligação por 
telefone móvel (celular, smar-
tphone), devido essa questão 
de roaming, alteração de an-
tena. Telefonia fixa não temos 
histórico disso”, afirmou.

Região – Três dias antes da 
ocorrência de Guaratinguetá, 
a central do Samu de Taubaté 
ficou 24 horas sem o serviço 
de atendimento pelo 192. 
Além de Taubaté, Campos 
do Jordão, Tremembé, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoinha, 
Redenção da Serra, Nati-
vidade da Serra e São Luiz 
do Paraitinga ficaram com 
o serviço incomunicável. 
Em entrevista ao portal G1 
do Grupo Globo, a empresa 
responsável alegou que fios 
teriam sido furtados e isso 
gerou falha na comunicação.

O diretor da Santa Casa 
de Guaratinguetá negou a 
ocorrência do dia 22 tenha 
ligação com o problema 
registrado em Taubaté. Se-
gundo André Bastos, não há 
nenhuma falha.

Na última segunda-feira 
(31), a reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com o 
serviço, tanto pelo 192 como 
pelo 3128-4040. Ambos os 
números foram atendidos 
normalmente pelo Samu de 
Guaratinguetá.

melhorias para escoamento 
das águas das chuvas entre 
os bairros Vila Nunes e Vila 
Brito, que devem terminar 
ainda nesta semana. No local 
são cerca de 480 metros de 
novas galerias, um pedido 
antigo dos moradores. 

Somada aos trabalhos 
da Vila Passos, próximo à 
Santa Edwiges, a secretária 
afirmou ter um investimento 
de aproximadamente R$ 2 
milhões. “Vamos retomar 
um pedacinho da rua Gerô-
nimo Lorena que faltou da 
nossa galeria, a máquina vai 
entrar na segunda-feira. As 
tubulações já estão no local 
para terminarmos”.

Apesar das fortes chuvas 
dos últimos dias, a Defesa Ci-
vil local revelou à secretária 
que a cidade não registrou 
focos de alagamentos em 
2022. O último episódio 
que assustou os moradores 
foi o temporal no final de 
dezembro, que deixou casas 
destelhadas, construções da-
nificadas e derrubou 27 ár-
vores em diferentes bairros.
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Prefeitura de Canas investe 
R$ 500 mil e implanta Sesi 
na rede pública municipal

Rafaela Lourenço
Canas

O retorno das aulas presen-
ciais da rede pública municipal 
de Canas deve contar com 
uma reformulação em toda a 
estrutura acadêmica. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 520 mil, a Prefeitura 
adquiriu o sistema de ensino 
Sesi (Serviço Social da Indús-
tria) para a grade curricular, 
somada a projetos de robótica.

Após um ano de análises, a 
prefeita Silvana Zanin (PDT) 
assinou o sistema Sesi de en-
sino completo para a cidade. 
A partir de fevereiro, toda a 
rede pública, desde a creche 
ao nono ano, seguirá a meto-
dologia do sistema. O projeto 
conta com a capacitação e 
qualificação dos professores e 

gestores com material didático, 
digital, aplicativo e oito kits de 
robótica.

De acordo com Silvana, para 
a metodologia e a capacitação 
foram investidos R$ 368 mil e 
mais R$ 150 mil com a robó-
tica, que serão pagos em dez 
parcelas.

O novo sistema será aplicado 
pelo próprio corpo docente, as-
sim como a robótica, que terá 
25 professores capacitados. 
“A gente começa sempre pelos 
efetivos, mas entrando um 
novo, esse mesmo professor 
que estará sempre com a gente 
na rede poderá passar essa 
capacitação”, frisou Silvana, 
ao citar que os estudantes do 
primeiro ao nono ano terão o 
diferencial de aulas de robótica 
e inglês. Já o material digital, 
será disponibilizado apenas a 
partir do terceiro ano.

Segundo a chefe do Execu-
tivo, a intenção é renovar o 
projeto anualmente. Apenas a 
metodologia e as capacitações 
devem ser pagas novamente, já 
a robótica é de valor unificado. 
“Se a pessoa tem noção, no mí-
nimo tem que ser dez anos. Se 
Deus quiser quero continuar 
com ele (sistema) sempre, para 
que os frutos venham ao longo 
do tempo. Não é do dia pra noi-
te, embora a realidade mude. 
Começamos com o esporte e 
vamos então amarrar tudo no 
sistema Sesi”.

Ao todo, cerca de novecentos 
estudantes serão beneficiados. 

Outra cidade da região que 
tem essa parceria com a Fiesp 
é Cruzeiro, que implantou o 
sistema na rede pública mu-
nicipal em setembro de 2018, 
contemplando mais de trinta 
escolas.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A semana foi marcada por 
novas polêmicas sobre a ges-
tão do Pronto Socorro de 
Guaratinguetá. Nos últimos 
dias, o Hospital Frei Galvão 
alegou necessidade de reajuste 
contratual devido ao aumento 
de preços de medicamentos e 
insumos. Em contrapartida, a 
Prefeitura informou que en-
traves jurídicos impedem um 
novo aditivo e já descartou a 
revisão do contrato.

Em coletiva de imprensa, a 
direção do hospital afirmou 
que os atendimentos no Pronto 
Socorro aumentaram muito 
nos últimos meses, em especial 
entre dezembro e janeiro deste 
ano. Nos momentos de pande-
mia em que houve controle 

Prefeitura descarta Frei Galvão e abre 
licitação para gestão do Pronto Socorro
Após imbróglio entre hospital e secretaria de Saúde, Executivo foca em contrato emergencial do PS

maior dos casos de Covid-19, 
o PS registrava média de 280 
atendimentos diários. Atual-
mente são 580 atendimentos 
por dia.

Alegando defasagem contra-
tual e falta de capacidade de 
manter todos os atendimentos 
em dia, o hospital chegou a 
limitar os serviços do Pronto 
Socorro na última semana, 
decisão que durou apenas 
um dia, após contato com a 
Prefeitura. Executivo e Frei 
Galvão mantêm dois contratos 
ativos, sendo um para gestão 
do Pronto Socorro e outro para 
retaguarda hospitalar.

“Durante pandemia do co-
ronavírus a gente teve uma 
oneração imensa dos valores 
das medicações e dos insumos. 
Esse tipo de inflação pune 
muito o hospital hoje, o hos-
pital é muito prejudicado por 

conta disso”, afirmou o diretor 
executivo do Hospital, Ricardo 
Godoi. “O contrato, hoje, de 
Pronto Socorro, está no valor 
de R$2,1 milhões, média que a 
gente está imaginando de con-
trato, de última proposta, para 
a gente tentar dar o mínimo de 
atendimento humano para a 
população”, enfatizou.

Outro lado – O prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC), já antecipou que seu 
grupo administrativo estava 
elaborando um termo aditivo 
para o contrato de gestão. A 
secretária de Saúde, Maristela 
Macedo, afirmou nesta semana 
que a pasta notificou a direção 
do hospital ao menos sete vezes 
em dezembro para assinatura 
do termo aditivo contratual e 
que problemas jurídicos im-
pedem a concessão do reajuste 
neste momento.

“Em janeiro nós fomos sur-
preendidos que eles (Hospital 
Frei Galvão) estavam sem CND 
(Certidão Negativa de Débitos), 
e aí começa todo um processo. 
Foi pedido um aumento, que a 
gente colocou sob avaliação do 
Departamento Jurídico da Pre-
feitura”, esclareceu Maristela.

Segundo a direção do Frei 
Galvão, havia uma reunião 
agendada com representantes 
da Prefeitura, secretaria de 
Saúde e Ministério Público. 
Entretanto, nenhum represen-
tante do Executivo participou.

Em resposta, a secretária 
negou que tenha recebido 
qualquer notificação sobre a 
reunião citada pela diretoria 
do hospital. “Acho que para 
um ente público, que não 

procurou o Ministério Público 
para nada, porque nós hora 
nenhuma fomos à Justiça, 
estávamos tentando um acor-
do administrativo. O próprio 
hospital entrou com mandado 
de segurança e o promotor nos 
deu dez dias para resolver. Não 
posso esperar para ver como 
que vamos fazer com CND, com 
isso e com aquilo. Diante da 
determinação da promotoria, a 
gente está tomando as medidas 
que cabem no momento”.

Maristela afirmou ainda que 
não há como rever o contrato 
do PS com o Frei Galvão. “Se 
por acaso na frente a situação 
mudar, ok, a gente revê a posi-
ção da Prefeitura. Só que neste 
momento, juridicamente, nós 
não temos como rever contrato 

com o Hospital e Maternidade 
Frei Galvão, seja do ponto 
de vista interno (retaguarda 
médica) ou do Pronto Socor-
ro. Estamos neste momento 
resolvendo a determinação 
do Ministério Público que é o 
Pronto Socorro”.

Licitação – A Prefeitura pu-
blicou no Diário Oficial, em 25 
de janeiro, a abertura de con-
tratação emergencial de uma 
organização social para prestar 
serviços de assistência à saúde 
para gerenciar e executar ati-
vidades médico-hospitalares 
na urgência e emergência e 
de ambulatório no PS. O prazo 
do contrato é de 180 dias. Os 
serviços executados pelo Hos-
pital Frei Galvão serão pagos, 
garantiu a secretária de Saúde.

Frei Galvão, descartado por Prefeitura; aumento nos valores de insumo e medicamento é motivo para atrito
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CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Lorena, 
o PREGÃO PRESENCIAL N°01/CPL/2022, do tipo menor preço global, para aquisição de 
automóvel para atender as necessidades de Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, 
conforme especificações e condições constantes no instrumento convocatório e nos anexos. 
A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 horas do dia 17/02/2022, na Praça Baronesa 
de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos 
interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de 
funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por 
email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 PROCESSO 18/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de 
oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 meses, que do dia 04 de 
fevereiro de 2022 a 16 de fevereiro de 2022 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 16 
de fevereiro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
“A Prefeitura Municipal de Lorena torna público, na forma do art. 10 da Lei nº 12.232, 
de 29 de abril de 2010, que será realizada no dia 07 de fevereiro de 2022, às 09h, na 
Prefeitura Municipal de Lorena (Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria – Lorena/SP), a 
sessão pública destinada ao sorteio da relação de nomes dos membros que integrarão a 
subcomissão técnica para a futura participação no processo de licitação para contratação 
de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, que será formada 
por 3 (três) membros, sendo que 2 (dois) membros possuem vínculo funcional com a 
Prefeitura e já foram sorteados no dia 31/01/2022, e 1 (um) não possui vínculo funcional 
com a Prefeitura (nome dos concorrentes: Vanessa Priscila dos Santos ou João Bosco 
da Silva). Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão destinada ao sorteio, qualquer 
interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação, mediante fundamentos jurídicos 
plausíveis”. Av. Cap. Messias Ribeiro, 625, Olaria - CEP 12.607-020 – LORENA/SP Tel.: 
(12) 3185-3024 | WhatsApp: (12) 99622-8820

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 13/2022-SUP; 123/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de refrigerador e micro-ondas para atender as necessidades da Secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ Nº: 47.960.950/0902-87 - DATA DA 
ASSINATURA: 03/02/22

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 16/2022-SUP; 
10498/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de concreto, para atender as necessidades da Secretaria de Obras 
e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: CONCRELAGOS CONCRETO LTDA - CNPJ Nº: 07.015.016/0055-00 - 
DATA DA ASSINATURA: 03/02/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 19/2021- PROC. Nº 353/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para as Unidades de Saúde, pelo período de 
12(doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ:00.874.929/0001-40 
-VENCEDORA DOS ITENS: 73,87,89,91,93,95,97,131,153, 157, 161, 191, 213, 217, 221, 
225, 267, 269, 281,283,291,295,307,317, 319, 321, 323, 325, 327, 331, 333, 335, 337, 
339, 341, 349, 351, 353, 361, 365 - VALOR TOTAL: R$ 55.356,11 (cinquenta e cinco mil, 
trezentos cinquenta e seis reais e onze centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 03/02/22

PREFEITURA DE LORENA 
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 32/2021 PROC. Nº 456/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material odontológico para o 
Centro de Especialidades Odontológicas I e II, e estratégias da Saúde da Família, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
Contratada: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP - CNPJ: 26.395.502/0001-52 – Vencedora 
dos itens: 03,269,270,323,381,382,383,384,614,632 - Valor total: R$ 24.153,20 (vinte e 
quatro mil, cento cinquenta e três reais e vinte centavos) - DATA DA ASSINATURA: 03/02/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TA Nº 01 – Proc. Nº 278/22GPRO - Contrato nº 10/21 – PP nº 81/20
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: WEB RAST LTDA EPP - CNPJ Nº: 14.693.103/0001-99
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 07/18, decorrente do Processo Licitatório nº 580/20, PP nº 81/20, 
firmado em 28/01/21, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.CLÁUSULA SEGUNDA: 
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 28/01/22.CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, 
à aplicação do reajuste contratual previsto na cláusula 2.1.7.CLÁUSULA QUARTA: O 
valor global do presente termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do 
Contrato, pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 5.522,88 (cinco mil, quinhentos vinte 
e dois reais, oitenta e oito centavos). CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original. - DATA DA ASSINATURA: 28/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TA Nº 04 – Proc. Nº 324/22GPRO - Contrato nº 07/18 – PP nº 99/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ATHO ASSISTÊNCIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME -
CNPJ Nº: 72.011.844/0001-49
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 07/18, decorrente do Processo Licitatório nº 511/17, Pregão 
Presencial nº 99/17, firmado em 23 de janeiro de 2018, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.2.CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a 
vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de janeiro de 2022.CLÁUSULA 
TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual previsto 
na cláusula 2.3.CLÁUSULA QUARTA: O valor global do presente Termo Aditivo é de R$ 
11.100,00 (onze mil e cem reais). CLÁUSULA QUINTA: A Contratada se compromete 
a apresentar a regular Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União (certidão INSS) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
assinatura do presente termo, prorrogáveis, se necessário, por igual período. CLÁUSULA 
SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. - DATA DA 
ASSINATURA: 21/01/22

Profissional de saúde é atropelada durante 
vacinação contra Covid em Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma funcionária da Saúde 
de Pindamonhangaba foi 
atropelada durante o tra-
balho de imunização contra 
a Covid-19, no Parque da 
Cidade, na última semana. 
A motorista é mãe de um 
jovem que aguardava a pri-
meira dose da vacinação 
contra a doença.

O caso teria sido causado 
por um desentendimento 
após o pedido para preen-
chimento da ficha cadastral, 
no drive-thru. De acordo 
com relatos, a motorista, 
que estava em um Ford-Ka 
prata, ficou irritada após um 

motociclista ter passado a 
sua frente. Ela questionou 
ainda se a profissional de 
saúde estaria dormindo. Ao 
sair do local, a moradora 
jogou o carro em direção 
à auxiliar de enfermagem, 
atingindo o pé e perna da 
servidora.

“Nós pedimos que essa 
senhora saísse da fila para 
preencher o termo de vaci-
nação e, depois, passar pela 
triagem. Nesse momento, 
ela lançou o carro em cima 
de uma funcionária. O pior 
de tudo é saber que foi de 
propósito, porque ela disse 
‘isso é para você aprender, 
para você acordar’”, contou 
a diretora da Atenção Básica 
e responsável pela esque-

matização da imunização, 
Luciana Santos, em vídeo 
divulgado nas redes sociais. 
“Em que mundo que a gente 
vive? Que valores que essa 
senhora está passando para 
os seus filhos e netos?”, 
questionou.

Segundo informações da 
Prefeitura, o jovem foi imu-
nizado e um boletim de ocor-
rência contra a motorista foi 
registrado.

Imunização – Desde a 
quarta-feira (11), Pindamo-
nhangaba imuniza pessoas 
com mais de 18 anos em 
diversos locais como Centro 

Dia do Idoso, Ciaf-Saúde da 
Mulher, Cisas, PSF Nova Es-
perança, PSF Cidade Nova, 
além do Shopping e Parque 
da Cidade.

A cidade já aplicou mais 
de cem mil doses do imuni-
zante contra o coronavírus. 
A expansão dos públicos 
imunizados já reflete nos 
índices de internação do mu-
nicípio. Atualmente, os leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) operam em 24% 
na rede pública e 42% na 
rede privada. Os leitos de 
enfermaria atendem com 
17% da capacidade total.



4 DE FEVEREIRO DE 20224

Região fecha 2021 como mais violenta do interior
Cidades da RMVale tiveram média de quase um assassinato por dia; Cruzeiro foi a terceira com mais casos de homicídios

Um levantamento do Go-
verno do Estado revelou 
na quinta-feira (27) que a 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) foi a área 
mais violenta do interior 
paulista em 2021. Apesar de 
registar uma leve queda de 
assassinatos em compara-
ção a 2020, a região atingiu 
no ano passado a média de 
quase um morador morto 
por dia.

De acordo com dados da 
Secretaria Segurança Pú-
blica do Estado, a RMVale 
contabilizou 348 vítimas de 
assassinato em 2021, sendo 
335 de homicídio doloso 
(quando existe a intenção 
de matar) e 13 de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante é apenas 1% infe-
rior ao de 2020, que foi de 
352, sendo 334 homicídios 
dolosos e oito latrocínios.

O levantamento apontou 
ainda que a RMVale lide-
rou com folga o ranking 
das áreas mais violentas 
do interior em 2021, com 
77 vítimas de assassinato 
a mais do que a segunda 
colocada, que foi Ribeirão 
Preto, com 271 registros. 
As oito demais posições da 
lista foram ocupadas por 
Piracicaba (246), Campi-
nas (230), Sorocaba (172), 
Santos (164), Bauru (119), 
Araçatuba (91), São José do 
Rio Preto (90) e Presidente 
Prudente (65).

Juntas, três cidades re-
únem quase metade dos 
assassinatos ocorridos na 
RMVale no ano passado. 
Com cinquenta moradores 
mortos, Taubaté lidera o 
ranking regional. Na sequ-
ência, aparecem São José 
dos Campos, com 49 víti-
mas, e Cruzeiro, que teve 42 
homicídios dolosos.

A onda de violência em 
Cruzeiro ganhou repercus-
são nacional após crimino-
sos utilizarem perfis falsos 
na rede social Facebook 
para publicarem imagens 
dos jovens que seriam exe-
cutados na cidade. Após os 
alvos serem abatidos, a lista 
era atualizada com a marca-
ção da letra X, em vermelho, 

nas fotos das vítimas.
Durante entrevista à im-

prensa regional no fim de 
dezembro do ano passado, o 
delegado da DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) de 
Cruzeiro, Sandro Franquei-
ra, afirmou que a maioria 
dos crimes foi motivada por 
vingança em meio a uma 
disputa entre traficantes 
de drogas dos bairros Vila 
Batista e Vila Romana.

Fechando o “Top 5” do 
ranking regional da vio-
lência, aparecem Pinda-
monhangaba, que teve 33 
mortos, e Caraguatatuba, 
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Após polêmicas, Pindamonhangaba inaugura 
monumento em homenagem a João do Pulo
Um dos principais nomes da história do esporte nacional, ex-atleta é foco de nova estátua que 
destaca conquistas nos anos 70 e 80; evento contou com a participação de membros da família

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou, no úl-
timo sábado (15), um monu-
mento em homenagem ao 
ex-atleta olímpico João Carlos 
de Oliveira, o João do Pulo. A 
estátua, com oito metros de 
altura, foi instalada próxima 
à entrada da cidade, na rota-
tória que carrega o nome do 
esportista, um dos maiores 
ídolos do atletismo brasileiro.

O novo monumento foi 
elaborado pelo artista Hugo 
Lukas e construído com fibra 
de vidro e estrutura metálica. 
Segundo o artista, com o pas-
sar do tempo e as condições 
climáticas, a estátua deve mu-
dar de cor e passar a ter tons 
de bronze e dourado, devido 
ao material utilizado.

Durante o discurso de inau-
guração, o prefeito Isael Do-
mingues (PL) ressaltou que 
essa é uma homenagem da 
cidade ao atleta que deixou 
um legado, ao mostrar que é 

possível superar as dificulda-
des. “Ele venceu em um tempo 
muito mais difícil, uma época 
em que o preconceito era 
muito maior. O João do Pulo 
venceu as barreiras, não só do 
salto, mas a do preconceito es-
trutural”, salientou. “Estamos 
aqui diante da estátua do João 
do Pulo e muito felizes em a 
posicionarmos na entrada na 
cidade. Temos muito orgulho 
de tudo que ele fez por nós, 
deixando esperança para Pin-
damonhangaba e um legado 
para o atletismo brasileiro. 
Somos muito gratos por isso”, 
finalizou Domingues.

O evento contou com a pre-
sença do ex-treinador de João 
do Pulo, Pedro Toledo, a filha, 
Thais de Oliveira e a viúva, 
Lili Carrupt. O evento contou 
com a presença de diversas 
autoridades, como o ex-trei-
nador Pedrão, a filha Thais de 
Oliveira e a viúva ‘Lili’.

Essa é a terceira estátua 
colocada em homenagem ao 
atleta. Em 2002, uma estrutu-
ra metálica, que fazia alusão 
ao preparo para o salto foi 

instalada na rotatória. Ainda 
em 2020, a Prefeitura a reti-
rou e colocou outra estátua de 
14 metros, feita pelo artista 
Irineu Migliorini, homenagem 
que dividiu opinião dos mora-
dores, além de gerar críticas e 
memes nas redes sociais. Após 
reavaliação com a família do 
atleta, o Município decidiu 
retirá-la.

História – Nascido em maio 
de 1954 em Pindamonhan-
gaba, João Carlos de Oliveira 
ficou mundialmente conheci-
do João do Pulo, um dos prin-
cipais campeões da história 
do esporte nacional. Atleta 
especializado em saltos, foi 
recordista mundial do salto 
triplo, medalhista olímpico e 
tetracampeão pan-americano 
no triplo e no salto em distân-
cia. Se aposentou após um aci-
dente automobilístico, quando 
perdeu uma das pernas. Se 
tornou político, eleito deputa-
do estadual em dois mandatos. 
João do Pulo faleceu em 1999, 
em São Paulo e está sepultado 
no Cemitério Municipal de 
Pindamonhangaba. Estátua em homenagem a João do Pulo, campeao olímpico e mundial; medalista histórico nascido em Pinda
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com 29 casos.  
Os demais municípios da 

região que tiveram mora-
dores assassinados no ano 
passado foram Jacareí (25), 
Guaratinguetá (18), Lorena 
(16), Ubatuba (15), Caçapa-
va (13), São Sebastião (9), 
Potim (7), Cachoeira Paulis-
ta (5), Ilhabela (5), Redenção 
da Serra (5), Tremembé (5), 
Aparecida (3), Campos do 
Jordão (3), Lagoinha (2), Na-
tividade da Serra (2), Bana-
nal (1), Igaratá (1), Piquete 
(1), Queluz (1), Roseira (1), 
São Bento do Sapucaí (1) e 
Silveiras (1).


