viver&

#Tag. Colunista Éllder Anunciato mostra como o mundo da moda está com os olhos
voltados para os anos 70, deixando de lado a tendência de 2019 pelos anos 90. PÁG.27

Cine &Pipoca
filmes em cartaz!
Sucesso de crítica e bilheteria,
‘Coringa’ é um dos destaques
nos cinemas! Não perca! PÁG.28

esportes&
Futebol.
Recordista,
Messi
ganha sua
sexta Bola
de Ouro.

canal 1.
Colunista Flávio Ricco
traz o que é notícia na TV e no
mundo dos famosos. PÁG.26
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‘não vejo como uma retaliação’, diz bolsonaro

VALE+
sÃO JOSÉ

cambuí e arco
ainda este ano
Embora estejam com o
cronograma atrasado, a Via
Cambuí e o Arco da Inovação
devem ficar prontos em
2019, diz prefeitura. PÁG.5

taubaté

licitação para
plano de saúde
Câmara abre licitação para
definir a empresa que ficará
responsável por oferecer
plano de saúde para os
servidores da Casa. PÁG.4

economia

vagas: região
é 6ª colocada
Vale cria 4.134 vagas
de emprego no terceiro
trimestre e fica em sexto no
ranking paulista, de acordo
com dados do Seade. PÁG.13
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Trump taxa aço do Brasil após alta do dólar
Shealah Craighead/White House

BRASIL&. O presidente norte-americano, Donald Trump, acusa Brasil e Argentina de desvalorizarem propositalmente suas moedas
para melhorar as exportações. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, declarou não ver a medida como ‘retaliação ao Brasil’. CAPA

SEGURANÇA PÚBLICa REGIÃO LIDERA O RANKING ESTADUAL DA TAXA DE VÍTIMAS DE HOMICÍDIO POR 100 MIL HABITANTES

Vale reúne 5 das 12 cidades
com mais homicídios em SP
Guará, Caraguá, Jacareí e Taubaté possuem taxa de homicídio acima de 10 por
100 mil habitantes, índice tido como ‘endêmico’ pela OMS; Pinda completa lista
são josé dos campos
Xandu Alves
@jornalovale

A queda de 10,64% no total de
vítimas de homicídio doloso
neste ano, de janeiro a outubro, no Vale do Paraíba --252

mortes contra 282, em igual
período de 2018-- não foi capaz
de tirar as cidades da região
do topo do ranking da violência no estado. Das 12 cidades
paulistas mais violentas, cinco
estão no Vale, nada menos do
que 42% deste grupo. Nove desses municípios mais violentos,
incluindo quatro do Vale, têm

252

assassinatos
foram registrados na região do
Vale do Paraíba entre os meses
de janeiro e outubro deste ano

taxa de vítimas de homicídio
por 100 mil habitantes acima de 10, índice considerado
“zona epidêmica” para a violência pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). Caraguatatuba lidera a lista estadual com
taxa de 20,9 vítimas de homicídio por cada grupo de 100 mil
habitantes. PÁG.8

