viver&

Telona. Toy Story é um dos destaques em cartaz nos cinemas do Vale do Paraíba.
Veja a programação completa, compre a pipoca e tenha uma boa diversão! PÁG.20

Só Clássicos!
internet.
Programas clássicos da TV Cultura
estarão disponíveis no site Youtube
a partir desta sexta-feira. CAPA

esportes&
Futebol.
Seleção
entra em
campo e
enfrenta o
Paraguai.

astros e índios.
Pesquisador revela como
os índios estudavam o céu
profundamente. PÁG.19
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VALE+
são josé

tj libera mil
novas câmeras
Depois de entraves, TJ
(Tribunal de Justiça) de São
Paulo autoriza licitação
de mil novas câmeras de
vigilância em São José. PÁG. 7

SEGURANÇA REGIÃO TEM RECUO DE 6,42% NAS MORTES, MAS SEGUE COMO RECORDISTA

planalto

Vale tem 9 cidades no
‘Top 20’ do homicídio
no interior do estado

Bolsonaro
revoga decreto
que facilitava
armas de fogo
brASIL& Presidente Jair Bol-

sonaro (PSL) decide revogar
decreto de armas e publica
novas regras para aquisição de
armas de fogo no Brasil. PÁG.14

Dados do Estado mostram São José, Caraguá, Taubaté, Lorena,
Cruzeiro, Pinda, Jacareí, Guará e Ubatuba no ‘Top 20’ deste ano

Marcos Corrêa/Presidência

Política. Presidente no gabinete

taubaté

câmara: aval à
ldo de r$ 1,16 bi

brasil&

Por 3 a 2, STF
nega pedido
de liberdade
para Lula

Sem detalhamento, LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias)
de 2020 tem aval da Câmara.
Orçamento prevê uma receita
de R$ 1,164 bilhão. PÁG.5

aparecida

dina da apae
assume cargo

judiciário. Por 3 votos a 2, a

Segunda Turma do STF decide
negar pedido de liberdade de
Lula enquanto não analisa pedido de suspeição de Moro. CAPA

Eleita vice-prefeita, Dina
Maria Silva (PDT), conhecida
como ‘Dina da Apae’, assume
o lugar do prefeito Ernaldo
Cesar Marcondes (MDB). PÁG.6

Divulgação/PM

queda em maio. Estatísticas mostram que maio de 2019 foi o mês com menor número de vítimas
de homicídio no Vale desde 2010. Ainda assim, a região lidera ranking de assassinatos em São Paulo
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Mais violenta de São Paulo, a
RMVale tem 9 das 20 cidades
com o maior número absoluto
de homicídios no interior pau-

lista em 2019, de acordo com
dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A lista
do ‘Top 20’ dos homicídios inclui São José, Caraguá, Taubaté, Cruzeiro, Lorena, Pinda, Jacareí, Ubatuba e Guará. Entre
janeiro e maio, o Vale do Paraíba registrou 131 homicídios e
ainda 7 latrocínios, com total

de 138 vítimas de assassinato.
Em maio, o Vale registrou 18 vítimas -- o menor índice mensal
desde maio de 2010. Apesar da
redução de 6,42% no índice de
homicídio, comparado com os
primeiros cinco meses de 2018,
a região é a recordista nos dois
quesitos -- homicídio e latrocínio -- no interior paulista. PÁG.8

ECONOMIA

Em seis meses,
Vale acumula
R$ 1,3 bilhão
em impostos
seu bolso. Contribuintes do
Vale do Paraíba acumulam R$
1,3 bilhão em impostos pagos no
ano, diz Impostômetro. PÁG.10

