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15 e 16 de Julho de 2017

Cidades

LIDERANÇA.

em homicídios no
B Campeã
interior, a RMVale registrou
141 assassinatos e 12
latrocínios, nos primeiros
cinco meses de 2017

PROCURA-SE FORAGIDOS DE CRUZEIRO LIDERAM A LISTA DE PROCURADOS; HOMEM MAIS PROCURADO DE SÃO JOSÉ É O SÉTIMO EM TODA REGIÃO

Polícia divulga lista dos 10 mais
procurados das cidades do Vale
Polícia Civil aponta os mais procurados das seis delegacias seccionais da RMVale; delegado conta que
periculosidade do foragido e gravidade do delito cometido foram levados em conta na formação da lista
de prisão por roubo na região
de Guaratinguetá. Em quinto,
Thawan de Andrade Oliveira
Almeida da Silva, procurado
pela seccional de Jacareí, por
tentativa de homicídio e fuga
do presídio Edgard Magalhães
de Noronha em Tremembé.
“A divulgação da lista é importante para que a sociedade,
havendo qualquer informação
sobre os procurados, possa
auxiliar na localização e comunicar prontamente a polícia”,
afirmou Machado.
Principal suspeito de ter matado a vendedora Jaqueline
Barros, na região central de
São José, Maycon Wesley da
Silva de Jesus, o ‘Corolla’, tem
mandado de prisão preventiva
decretado. Líder da lista de São
José dos Campos, ele é o sexto
mais procurado do Vale.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Danilo Alvim
@DaniloAlvim_

Os 10 mais procurados. Uma
lista elaborada pelo Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior),
responsável pela área dos
39 municípios da RMVale,
aponta nomes de criminosos
procurados em todas as seis
delegacias seccionais espalhadas pela região.
A lista é encabeçada por Antônio Carlos Lucas Junior, 28
anos, conhecido como ‘Rato’,
que é procurado por tráfico de drogas na região de
Cruzeiro e cidades vizinhas,
além de envolvimento com
o tráfico interestadual, entre
São Paulo e Rio de Janeiro,
nas cidades de Barra Mansa,
Resende e Volta Redonda.
“Adotamos um critério para
elaborar a lista, onde há uma
escolha pela periculosidade
do autor e a gravidade do delito cometido. São analisados
esses aspectos para poder
definir a prioridade nas buscas”, disse o delegado Marcos
Rogério Pereira Machado, do
Deinter-1 da Polícia Civil.

BUSCAS.

NA MIRA.

O segundo da relação também é da região de Cruzeiro.
Arildo da Silveira Santos, 52
anos, conhecido como Alemão,
é procurado por homicídio.
Com mandado de prisão de
29 anos e oito meses por tráfico de drogas, Fernando Celestino da Cruz, conhecido como
‘Bebezão’, é o terceiro da lista. Ele é apontado com um
dos comandantes do tráfico
da região de Guaratinguetá.
Em quarto na lista dos procurados está André César
dos Santos, que foi condenado a seis anos e dois meses
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POR CENTO
dos homicídios foram
esclarecidos em Taubaté,
no primeiro semestre de
2017, pela Polícia Civil
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Lista de procurados de São José foi
reformulada três vezes em um ano

todas as ocasiões
EE“Em
que há a divulgação

DENÚNCIAS. Em busca de
obter informações que levem
à captura de criminosos, a
DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José
dos Campos divulga constantemente a lista dos 10
mais procurados da cidade, e
atualiza os nomes de acordo
com as prisões. Em menos de
um ano, a lista foi reformulada em três ocasiões.

”Na minha opinião, a divulgação da lista é fundamental. É
papel da população denunciar.
Não só aproxima a polícia das
pessoas como ajuda a prender
criminosos. O que não podemos
é aceitar pessoas com mandado
de prisão na rua, muitas vezes
vivendo uma vida normal, como
se nada tivesse acontecido”, disse o chefe da equipe de homicídios da DIG Alexandre Silva.

.

conseguimos denúncias
e prisões de procurados”.
Marcos Rogério Machado
Delegado do Deinter-1

divulgação na mídia vai
EE“Adificultar
a vida deles e
favorecera Justiça.Épapel
dapopulação denunciar”.
Alexandre Silva
Chefe da equipe de homicídios

Sétimo do ranking de foragidos, Douglas de Paula
é suspeito de um homicídio
na região de Jacareí. O oitavo homem mais procurado
do Vale é Lucas de Lima Pinto, de São José dos Campos,
suspeito de matar a corretora
de imóveis Valéria Castro, na
cidade, em fevereiro de 2015.
“O critério é repercussão,
periculosidade e antiguidade
do homicídio. Em relação ao
Lucas é porque é um dos que a
gente procura há mais tempo”,
disse o chefe da equipe de homicídios da DIG (Delegacia de
Investigações Gerais) Alexandre Silva, um dos responsáveis
pela elaboração do ranking de
procurados de São José.
Direto do Litoral Norte, Gustavo Marcondes de Oliveira é
procurado por tráfico de drogas pela seccional de São Sebastião. Ele foi condenado a
cinco anos e 10 meses de prisão. Quem fecha a lista é Giezi
Motta, com mandado de prisão de 54 anos por pedofilia.
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82CENTO
APOR
dos homicídios foram
esclarecidos pela Polícia
Civil em São José dos
Campos, neste ano.

