viver&

Cultura. Netflix anuncia filme derivado da série Breaking Bad, de grande sucesso
no streaming. Longa metragem será lançada no próximo dia 11 de outubro. PÁG.20

Viva o
Legado

literatura.
Escritora,
roteirista e atriz,
Fernanda Young se
despede com
um manifesto contra
a cafonice.
CAPA

esportes&
Futebol.
Tricolor
espera ter
a volta de
Pato e
de Pablo.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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francês afirma que brasil merece presidente ‘à altura’

brasil&

bolsonaro tem
rejeição em alta
Em cinco meses, rejeição a
governo Bolsonaro cresce de
19% para 39,5%, diz CNT. Já
29,4% avaliam como positivo
e 29,1% como regular. PÁG.12

são josé

coi: empresas
inabilitadas
Das 11 concorrentes na
licitação que vai definir a
nova responsável pelo COI
de São José, três acabaram
inabilitadas. PÁG.8

jacareí

uniformes
para alunos
Governo Izaias Santana
(PSDB) prevê custo de cerca
de R$ 500 mil a mais para
a compra dos uniformes
escolares de 2020. PÁG.6
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Internacionalização em aberto, diz Macron
Antonio Cruz/Agência Brasil

amazônia. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a provocar o governo brasileiro nesta segunda ao citar, mesmo que
teoricamente, a opção da internacionalização da gestão das florestas. G7 destinará US$ 20 mi contra o desmatamento. PÁGS. 10 E 11

segurança pública forças policiais destacam uso de inteligência e integração no combate contra a violência

Mortes violentas na RMVale
têm menor taxa desde 2008
Dados oficiais do Estado apontam que o número de assassinatos na região em
2019 é o menor desde 2008. Apesar da queda, Vale ainda é a mais violenta de SP
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves

A RMVale registrou de janeiro a julho deste ano 189 pessoas assassinadas, com 181
vítimas fatais em homicídios

dolosos e oito em latrocínios
(roubo seguido de morte). É a
menor quantidade de mortes
violentas na região desde 2008,
quando foram registradas 153
mortes em homicídios e 17, em
latrocínios. Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria
de Estado da Segurança Pública).Houve redução na compa-

189

PESSOAS
foram assassinadas na região
do Vale do Paraíba entre os
meses de janeiro e julho

ração com o ano passado, que
encerrou os sete primeiros meses com 219 pessoas assassinadas (206 por homicídio e 13 em
latrocínios). Na comparação
entre os dois anos, a queda foi
de 12,14% nas vítimas de homicídio e de 38,46%, nas de latrocínios. No total dos dois crimes,
a retração foi -13,70%. PÁG.8

