viver&

Telona. Sucesso de público,‘Minha mãe é uma peça 3’ é um dos destaques em cartaz
nos cinemas doVale do Paraíba. Confira a programação completa e divirta-se! PÁG.20

Novo Spider

agora é com elas!
Terceiro filme do Homem-Aranha
pelo MCU vai começar a ser filmado
em junho deste ano. PÁG.19

esportes&
Timão.
Com gols
na estreia,
Luan cai
nas graças
da Fiel.

encontro.
Peça mostra o fictício
encontro entre Malcolm X e
Martin Luther King Jr. CAPA
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VALE+

violência contra mulher S. JOSÉ LIDERA CASOS NA REGIÃO, SEGUIDO POR UBATUBA, PINDA E GUARÁ

via dutrA

passarelas e
mais marginais
Concessão da Via Dutra
prevê nove passarelas e
ainda 16 km de marginais em
São José, cidade do Vale que
mais será beneficiada. PÁG.8

Número de feminicídios
avança no Vale e já é o maior
índice da série histórica
Índice de feminicídios já é o maior da série histórica da Secretaria de Segurança;
perfil das vítimas tem maioria de solteiras, brancas e com ensino médio completo
são josé dos campos

economia

matéria-prima
sofre redução
Indústria importa US$ 673
milhões a menos de matériaprima em 2019. Queda pode
afetar nível de emprego e
impactar mercado. PÁG.10

Xandu Alves
@XanduAlves10

Nesta semana, uma mulher
foi morta a facadas pelo próprio companheiro, na zona sul
de São José dos Campos. O

agressor se matou em seguida.
Eles eram casados há mais de 20
anos. O que parece ser enredo
de história de terror vai virando
a triste realidade no Vale do Paraíba, que vê escalada dos casos
de feminicídio. De janeiro a novembro do ano passado, 10 mulheres foram mortas na região
em ocorrências de feminicídio,

155

vítimaS
de feminicídio teve o estado
de São Paulo em 2019, entre os
meses de janeiro e novembro

bolsonaro critica ‘tanta oposição’

como esse narrado na abertura
desta reportagem. O número é
maior do que em todo o ano de
2018 (sete mortes) e o dobro
dos casos de 2017 (cinco). Nos
demais anos da série histórica,
também as ocorrências foram
em menor número do que em
2019: duas mortes em 2016 e
uma em 2015. PÁG. 3 E EDITORIAL

são josé

educação

Paço lança
segunda
licitação da
Linha Verde

s. josé entrega
kits escolares
Prefeitura entrega kits
de materiais escolares do
ensino fundamental do
município. Paço aponta
economia de 5%. PÁG.6

PÁG.5
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‘Vida acabou depois da eleição’
Alan Santos/ Presidência

desabafo. Presidente Jair Bolsonaro declarou que não é fácil governar com ‘tanta oposição’
e, em tom de desabafo, disse que a ‘sua vida praticamente acabou depois das eleições’. PÁG.13

Justiça barra
a remoção
de moradores
em Jacareí
PÁG.7

