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CONFRONTOS

de mortes
B Número
registrado no ano de 2019
foi o maior desde o início
da série histórica, iniciada
no ano de 2005.

SEGURANÇA POLÍCIA AFIRMOU QUE SUSPEITO HAVIA ASSALTADO CASAL NA MANHÃ DO MESMO DIA NA ZONA LESTE

HABITAÇÃO

Famílias
recebem títulos
de imóveis
REGISTRO. A Prefeitura

de São José entregou
o registro definitivo
dos imóveis para 34
proprietários do Torrão de
Ouro 3. Outros 134 lotes
foram regularizados, e
as famílias receberão em
breve os documentos.

FISCALIZAÇÃO

Blitz da Lei Seca
acontece em
pré-carnaval
SEGURANÇA. Uma Blitz da

Lei Seca está programada
para acontecer neste
sábado durante o evento
pré-carnaval Kainafolia,
em São José dos Campos.
A ação de fiscalização
acontece no Jd. Limoeiro,
das 22h às 4h.

objetivo da ação
EE“Oé inibir
a ingestão
de bebida alcoólica
por motoristas que
estiverem no evento”.
CCR NovaDutra
Assessoria de Imprensa

SUSTO

Capivara é
resgatada em
um prédio
BOMBEIROS. Uma
capivara foi resgatada de
um prédio comercial na
manhã de quinta-feira, na
zona sul de São José dos
Campos. Ela foi capturada
e solta no Parque da
Cidade, pelos bombeiros.

Suspeito morre após troca
de tiros com a PM no Vale
Perseguição aconteceu nesta quarta-feira na região leste da cidade e homem era suspeito
de ter assaltado uma casa e agredido vítimas na manhã do mesmo dia, no Novo Horizonte
DISPUTA.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Um jovem foi morto durante
uma troca de tiros com policiais militares nesta quartafeira na região leste de São
José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais da
Polícia) deu ordem de parada depois de reconhecer o
veículo que o homem dirigia,
roubado de um casal em um
assalto ocorrido em uma residência no bairro Novo Horizonte, no período da manhã
do mesmo dia. Na ação, o homem teria chegado a agredir
as vítimas, que registraram o
caso logo em seguida.
Após o sinal de parada, o homem teria desobedecido os
policiais, quando iniciou-se
uma perseguição na Estrada
do Cajuru. Ao final, o homem
abandonou o veículo em uma
rua sem saída. Ele teria disparado contra os militares, que
revidaram e atingiram o suspeito, de acordo com a PM.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi
acionado, mas o homem não
resistiu aos ferimentos.
Segundo a polícia, o mesmo
homem já havia sido preso
por recepção de celular ainda em fevereiro, e no final do
mês de dezembro pelo roubo
de um veículo.
Nas redes sociais, o comandante da Polícia Militar na
RMVale, José Eduardo Stanelis, elogiou a ação.
“Mais uma ocorrência resolvida pela Polícia Militar. Infelizmente, essa teve o resultado morte porque o criminoso
optou pelo confronto”, disse.
Nenhum policial ficou ferido durante o confronto.

29 foram mortos
ASuspeitos
em confrontos com a
polícia nos doze meses
do ano passado, segundo
dados da SSP.
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Defesa. Policiais disseram que revidaram os disparos do suspeito

Ao menos seis suspeitos morreram em 2020 durante ocorrências com PM. No ano passado,
o número de mortes registrado
superou a série histórica, iniciada em 2005.
Foram 29 suspeitos mortos em
confrontos na região. Em comparação com o ano de 2018, de
acordo com dados apresentados pela SSP (Secretaria de
Segurança Pública), houve aumento de 38% de mortes.
A PM destaca que os policiais
são “treinados para prender e
salvar vidas”, sendo o confronto “escolha do criminoso”.

.

