viver&

Cultura. ‘As aventuras de Paddington 2’ é uma das principais atrações em cartaz
nos cinemas do Vale do Paraíba. Confira a programação noVale e bom filme! PÁG.20

Mario
na Tela!

CINEMA.
Nintendo fecha
acordo com estúdio de
para a produção de um
filme de seu principal
personagem:
Super Mario.
PÁG.19

esportes&
Tricolor.
Meia Cueva
aguarda aval
da diretoria
para voltar ao
São Paulo.

VIVA ELZA.
Cultura exibe homenagem à
cantora Elza Soares, com um
timaço de artistas.PÁG. 19
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VALE+
mobilidade

via cambuí tem
início da obra
Prefeitura dá pontapé inicial
para a construção da Via
Cambuí, maior obra viária
de São José, que vai ligar as
zonas leste e sudeste. PÁG.8

prevenção

dia d contra a
febre amarela
Com 10 casos, Vale está se
preparando para o primeiro
‘Dia D’ contra a doença.
Região é um dos principais
alvos da campanha. PÁG.8

economia

demissões têm
maior salário
Profissões que mais
fecharam empregos no Vale
têm salário mais de 30%
maior do que as que mais
abriram novas vagas. PÁG.10
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Base quer 19% de reajuste para secretários
Divulgação

política. A Mesa Diretora da Câmara apresentou projeto, em rito de urgência, que aplica um reajuste de 19% na remuneração
do secretariado do prefeito Felicio Ramuth (PSDB). A proposta elevaria os vencimentos de R$ 11.226,23 para R$ 13.369,32. PÁG.4

na mira do crime foram 5.425 ocorrências em são josé no último ano; taubaté teve 3,1 mil e jacareí 1,4 mil

RMVale tem 30 mil furtos e
roubos de celular em 2 anos
Aparelho é o principal alvo de assaltantes no Vale do Paraíba, sendo levado em
70% dos roubos. A média é de 40 telefones roubados ou furtados a cada 24 horas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guilhermo Codazzi
@codazzi

Dados oficiais do governo estadual revelam que a RMVale,
a região mais violenta de São
Paulo, tem 40 furtos e roubos

de aparelhos celulares a cada
24 horas, em média. Nos últimos dois anos, foram registrados, no total, 31.036 casos no
período dos últimos dois anos
(entre 2016 e 2017) -- o número supera a população de 25
das 39 cidades da região. Essas estatísticas são divulgadas
pela Secretaria de Segurança

70

POR CENTO
dos roubos na região têm
como alvo o aparelho celular,
de acordo com a estatística

Pública de São Paulo e deixam
claro: os telefones móveis são,
disparadamente, o objeto mais
desejado pelos assaltantes, sendo alvo em 70% dos roubos no
Vale do Paraíba. Os equipamentos são revendidos no mercado
clandestino ou então são trocados em biqueiras (pontos de
venda de droga). PÁG.3

