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Nova Fapija. Evento em Jacareí tenta‘resgate’ da Fapija e anuncia
atrações como Luan Santana, Marília Mendonça e Ferrugem. CAPA

Que saudade!
DOCUMENTO OVALE. ‘Natividade e Redenção, saudade represada’ mostra a falta
que os moradores sentem das cidades que foram para debaixo d’água. ESPECIAL

EDIÇÃO vale da fé
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segurança pública principal meta é atuar nas áreas de taubaté e vale histórico, de acordo com o comando

Com um terço do efetivo,
tropa de elite da PM reforça
combate ao crime no Vale

VALE+
ESPORTES&

sELEÇÃO ENCARA
EQUIPE DE MESSI
Que clássico! Brasil e
Argentina enfrentam-se na
próxima terça-feira, jogando
no Mineirão, valendo uma
vaga para a finalíssima. CAPA

Após prometer batalhão com 300 homens, Estado lança companhia do Baep
em Taubaté, com um terço deste efetivo. Objetivo é reduzir índices criminais
guaratinguetá
Thaís Leite
@_thaisleite

Com um terço do efetivo prometido pelo governador João
Doria (PSDB) durante a campanha na RMVale, área mais

economia

violenta de São Paulo, será
inaugurado, com a presença do
tucano, o Caep (Companhia de
Ações Especiais) de Taubaté.
Durante a campanha eleitoral, a
promessa do atual governador
consistia na implantação de um
Baep (Batalhão de Ações Especiais) taubateano, que contaria
com efetivo de até 300 policiais.
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POliciais
terá o Caep de Taubaté,
principal promessa de Doria
para a segurança na RMVale

A alteração, que teve entre as
justificativas a existência de um
batalhão em São José, reduziu
para 100 o efetivo que entrará
em atuação na região. As principais ações da companhia, que
representa a tropa de elite da
PM, devem estar no combate
ao tráfico de drogas e na redução dos assassinatos. PÁG.10

blocos acertam livre comércio

Dois dos principais pacotes
de obras do CAF vão atrasar
e devem ser entregues só
em 2020, no último ano da
gestão Ortiz Junior. PÁG.5

promessas
podem não sair
Promessas nas áreas de
saúde, cultura e esportes
correm risco de não sair
do papel, de acordo com a
gestão Izaias Santana. PÁG.8
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obras do caf
ficam para 2020

jacareí

RMVale tem
investimento
de R$ 73,8 mi
no 1º trimestre

Região precisa
vacinar 300 mil
pessoas contra
febre amarela

taubaté

América e Europa fazem acordo
Alan Santos/ Planalto

brasil&. Mercosul e União Europeia concluem negociação e fecham o acordo de livre comércio
entre os dois blocos. Planalto prevê o incremento de US$ 87,5 bilhões no PIB em 15 anos. PÁG. 18
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