viver&

Cultura. Conheça a história de Ismael Alcacibas, poeta que leva a
literatura para feiras. Tem também música,TV e gastronomia! CAPA
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PÁGS.2 E 3

25 e 26 de janeiro de 2020 • R$ 5,00 • Edição concluída às 21h30 • www.ovale.com.br

VALE+
BRASIL&

BOLSONARO
VOLTA ATRÁS
Após repercussão e clima
tenso com Sergio Moro, que
estaria sendo fritado pelo
governo, Jair Bolsonaro
volta atrás e agora descarta
recriação do Ministério da
Segurança Pública. PÁG.16

SEGURANÇA REGIÃO TEM 316 ASSASSINATOS EM 2019; ESTADO PROMETE PRIORIDADE

SÃO JOSÉ

Vale chega a 10 anos
no topo da violência
no ranking estadual

Jurídico da
Câmara aponta
série de falhas
em Reforma da
Previdência

Taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do Vale
lidera entre as regiões de SP, incluindo a capital, desde 2010

Divulgação/ Câmara

Legislativo. Texto está na Casa
paço. Assessoria Jurídica da
Câmara emite um parecer em
que aponta uma série de falhas no projeto de Reforma da
Previdência do município, que
foi elaborado pelo governo Felicio Ramuth (PSDB). PÁG.4

esportes&

Paulistão
tem clássico

taubaté

A temporada mal começou
e já tem jogo grande no
Campeonato Paulista. Neste
domingo, às 16h, Palmeiras
e São Paulo duelam em
Araraquara. CAPA
Arquivo OVALE

Em queda. Apesar de se manter na liderança, região registrou queda no número de assassinatos em 2019
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A RMVale chegou a uma década com a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil

habitantes de todo o estado de
São Paulo, com 12,28. O índice
de 2019 é 87% superior à média registrada no estado (6,56
vítimas por 100 mil) no ano
passado e ultrapassa em 57% a
taxa de Campinas (7,82), que é
segunda colocada no ranking
estadual. EDITORIAL E PÁG. 10

12,28

vítimas
de homicídios registra o Vale
para cada 100 mil habitantes;
é a maior taxa de São Paulo

Cemitários:
perícia vai apurar
contaminação ao
meio ambiente
PÁG.5

guará

Soliva pesquisa
demanda por
um aeroporto
regional no Vale
PÁG.14

