viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.28

Sítio &
Mônica

literatura.
Em entrevista
exclusiva, Maurício de
Sousa diz que ‘vê’ Emília
na Mônica, sua maior
criação. Ele levou o
Sítio para as HQs.
CAPA

esportes&

humor no palco.
Rossicléa, de Ceará para o
Vale, traz o espetáculo ‘De
cara para o mundo’. PÁG.27

Futebol.
Palmeiras faz
duelo contra
o Bragantino
dentro daArena.
PÁG.30
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VALE+

segurança pública órgão cobra investigações mais rigorosas; estado diz que desvios são ‘exceções’

vale.doc

guerra contra
o lixo em S. José
Quando a cidade dorme, um
exército com mil funcionários
trabalha com a missão de
combater a sujeira. Confira
reportagem especial. PÁG.10

Taxa de letalidade da polícia
sobe 262% no Vale em 5 anos
Entre 2013 e 2018, segundo relatório da Ouvidoria, as mortes em confronto com
as polícias Militar e Civil aumentaram 262,5% na região, passando de 8 para 21
GUARATINGUETÁ
Xandu Alves
@xandualves10

As forças públicas de segurança
do Estado estão mais letais no
Vale. Em cinco anos, as mortes
em confronto com as polícias

rmvale

saúde: corujão
chega À região

Militar e Civil aumentaram 262,5%
na região. As vítimas passaram 8
(2013) para 21 (2018), segundo relatório da Ouvidoria da Polícia de
S. Paulo. A Polícia Militar foi responsável por 90% das mortes no
Vale em 2018, com 19 registros.
A Polícia Civil contabiliza duas
mortes. Em 2013, a Polícia Civil
não registrou nenhuma morte em

21

morteS
em confrontos com a polícia
foram registradas no Vale do
Paraíba em 2018, diz relatório

incêndio atinge ninho do urubu

indústria

Vale será uma das primeiras
regiões de São Paulo a
receber o ‘Corujão da
Saúde’, uma das bandeiras
de Doria para o setor. PÁG.16

GM projeta
aumentar em
50% produção
após acordo

jacareí

plano diretor
está indefinido

são josé. Montadora deverá

preparar a linha de produção
para subir de 29 para 44 veículos por hora na fábrica. PÁG.14

Tentativa de conciliação não
chegou a um consenso no
município; revisão de Plano
Diretor está suspensa há
quase três meses. PÁG.8

política
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confronto e a PM foi responsável
por oito vítimas, segundo dados
oficiais da SSP (Secretaria de
Estado da Segurança Pública). O
total de pessoas mortas por policiais -- em serviço e na folga-- no
ano passado se aproxima da estatística de 2006, a segunda maior
da série histórica da SSP, que começou um ano antes. PÁG.2 E 3

Tragédia mata 10 no Flamengo
Tomaz Silva/Agência Brasil

fogo. Incêndio no centro de treinamento do Flamengo, na região oeste do Rio de Janeiro, deixou 10
mortos e três feridos na madrugada de sexta. As chamas atingiram os alojamentos da base. BRASIL&

Doria ‘ignora’
Vale e quebra
sua promessa
sobre o Baep
taubaté. Governo anunciou a
criação das primeiras unidades
desta gestão, excluindo a região
mais violenta de S. Paulo. PÁG.18

