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COMPANHIA

terá até 100
B Caep
profissionais empregados.
Número poderia chegar a
300 caso o Baep fosse a
escolha de implantação.

SEGURANÇA COMPANHIA CONTARÁ COM 30 VIATURAS EMPREGADAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO TRÁFICO NA REGIÃO

CRIME

Adolescente
é baleado em
Taubaté
DISPARO. Um adolescente

de 17 anos foi baleado em
uma via pública na noite
desta segunda-feira no
bairro São Gonçalo, em
Taubaté. Após o caso, foi
constatado que a vítima
tinha um mandado de
apreensão.

OPORTUNIDADE

Novotec oferece
1.800 vagas
na RMVale
CURSOS. O Novotec está

com mais de 1.800 vagas
abertas para cursos de
qualificação gratuitos. Os
interessados precisam ser
alunos do ensino médio
da rede estadual, que
devem se inscrever até 16
de junho, pelo site.

cursos são oferecidos
EE“Os
de acordo com a
demanda dos jovens por
profissionalização mais
rápida”.
Sec. de Desenvolvimento
Assessoria de Imprensa

FATALIDADE

Mulher morre
em acidente na
rodovia SP-171
ACIDENTE. Uma mulher de

38 anos morreu após uma
colisão frontal na Rodovia
Paulo Virgínio (SP-171),
durante a tarde desta
terça-feira, em Cunha.
Outra mulher, de 48, ficou
ferida e foi levada ao
pronto-socorro.

Caep foca combate ao crime
em Taubaté e Vale Histórico
Companhia do Baep em Taubaté inicia operação com missão de reforçar o combate ao
crime no município e no Vale Histórico; a tropa vai contar com 100 policiais e 30 viaturas
TAUBATÉ
Thaís Leite
@_thaisleite

Com 100 policiais, o Caep
(Companhia de Ações Especiais) de Taubaté tem a data
de 29 de junho definida para
o início das operações.
A Companhia, que deve
ampliar a força-tarefa para o
combate à criminalidade na
região, deve ter nas cidades
do Vale Histórico o maior reforço para a atuação policial.
De acordo com o Coronel
Eduardo Stanelis, comandante da Polícia Militar na RMVale, atualmente é o Baep (Batalhão de Ações Especiais),
de São José dos Campos, que
atua nas cidades que fazem limite com o estado do Rio de
Janeiro, o que demanda muito
tempo de deslocamento.
“A região do Vale Histórico
ganhará muito em termos de
policiamento tático”, disse.
Os locais de atuação da
Companhia devem concentrar três das cinco cidades do
Vale do Paraíba que possuem
taxa acima de 10 assassinatos
para cada 100 mil habitantes
nos últimos doze meses.
Guaratinguetá, número um
no ranking paulista de homicídios, teve 27,26 vítimas registradas entre maio do ano
passado e abril deste ano.
Pindamonhangaba e Taubaté, respectivamente 5ª e 8ª na
lista, também estão na região
de abrangência do Caep.
Cidades como Cruzeiro e
Lorena, que não constam no
ranking devido ao tamanho
populacional, juntas registraram quase 50 homicídios
durante o último ano. Localizadas no Vale Histórico, também devem receber a atuação
dos novos policiais.
ESTRUTURA.

Instalados no 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do
Interior), os profissionais que
atuarão na Companhia devem
contar com 30 viaturas e, provavelmente, com a cavalaria
de Campos do Jordão, que
passaria a ficar na Serra da
Mantiqueira somente no pe-
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Efetivo. Companhia de Ações Especiais, em Taubaté, deve contar com a atuação de novos 100 policiais

ríodo do Festival de Inverno.
O treinamento dos policiais
está sendo finalizado.
“Todo tipo de apoio na segurança pública é sempre
bem-vindo, com certeza esses
homens vão ajudar”, disse o
delegado José Antônio, da Seccional de Taubaté.
“A gente precisa aprofundar
um pouco mais o combate à
criminalidade na cidade, sobretudo aquela que tem ligação
direta com o tráfico de drogas.
O Caep vem para isso”, disse o
prefeito Ortiz Junior, (PSDB)
durante entrevista concedida à
Rádio Cacique.

ABRE ASPAS
juntar as duas
EE“Podemos
companhias de São José
e a de Taubaté e fazer
uma grande operação”.
Eduardo Stanelis
Comandante da PM na RMVale

PROMESSA.

Durante a campanha eleitoral, a promessa do governador
João Doria (PSDB) era a de que
a RMVale ganhasse um BAEP,
alternativa que garantiria 300

policiais a mais para a região.
A promessa ainda mencionava
que a entrega seria a primeiro
do estado. A mudança foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública em março.

.

