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ÓBITOS REGIÃO JÁ ULTRAPASSOU 125 CASOS DA DOENÇA E INVESTIGA MAIS DE 1.000

SEGURANÇA CPI-1 GANHA O NOVO COMANDANTE

Coronavírus tem mais
mortes suspeitas do
que violência no Vale
Em menos de um mês, região já registra
mais mortes suspeitas do que homicídios;
RMVale é líder de assassinatos em SP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Em menos de um mês, o
novo coronavírus acumula
mais mortes suspeitas do que
a violência no Vale do Paraíba, a região líder de homicídios em São Paulo.
Desde a primeira morte suspeita na RMVale, em 24 de
março, até a noite de sextafeira (10) são 49 óbitos ou
confirmados ou ainda aguardando análise.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública,
publicados pelo governo es-
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Combate. Mulher usa máscara
em frente a UPA de Taubaté

tadual, o último mês com mais
homicídios que este número
na região foi em dezembro de
2012 -- quando foram 55 assassinatos em todas as 39 cidades
da região.
São José dos Campos, por
exemplo, até a noite desta
sexta contava com 11 mortes
suspeitas e outras duas confirmadas da nova doença. Já
por conta da violência, foram
oito homicídios na cidade nos
primeiros dois meses do ano,
ao todo. Taubaté, que tem seis
mortes suspeitas e uma confirmadas, registrou dois assassinatos entre janeiro e fevereiro.
No total, a região tem 127 casos confirmados da doença, e
investigava outros 1.250 deles.
São 41 mortes suspeitas e outras oito já confirmadas. No intervalo da última semana (do
dia 3 ao dia 10 de abril), o número de casos na RMVale cresceu 71% -- de 74 para os 127.
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Coronel Martins assume
como novo comandante da
Polícia Militar na RMVale
COMANDO. O coronel Dinael

Carlos Martins será o novo
comandante da Polícia Militar na RMVale. Ele foi anunciado como novo responsável pelo comando do CPI-1
(Comando de Policiamento
do Interior 1).
Martins assume o cargo
após deixar o CPM (Comando de Policiamento Metropolitano). Antes, comandava
o 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, em Araraquara. Em
2020, ele completa 30 anos
de carreira na PM.
A saída é a terceira no período de dois anos na região.
Em 2018, a Coronel Eliane
Nikoluk deixou a função
para tentar a vida na política.
Cerca de nove meses depois,
o Coronel Lourival da Silva
Junior também deixou o Vale
e passou a comandar a Polícia Rodoviária Estadual. José
Eduardo Stanelis, que é précandidato a prefeito de Caraguatatuba, ficou quase um
ano na função e deixou o cargo no último mês de março.
Principal desafio para o

Divulgação

Novidade. Coronel Martins,
comandante da PM na RMVale

novo comandante, a taxa de
homicídios registrada em municípios do Vale colocou quatro deles no ranking das 10
mais violentas do estado de
São Paulo. A lista, que analisa a taxa de vítimas de homicídios por 100 mil habitantes,
elenca no ‘Top 10’ as cidades
de Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté.
Apesar disso, foi registrada
uma queda de 6% no número
de assassinatos em janeiro.
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