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

Filme Grátis
atenção, garotada!
Museu de Antropologia do Vale do
Paraíba vai fazer sessão de cinema
gratuita para o fim das férias. PÁG.19

esportes&
Verdão.
Palmeiras
terá pela
frente o
Oeste no
Pacaembu.

circo tem vagas.
São José abre as inscrições
para projeto do Centro de Artes
Circense. Confira as vagas. CAPA
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violência comando da pm diz que maioria é ‘traficante matando traficante’ e que área é a mais complexa de sp

enem

bolsonaro
quer apuração
Presidente Jair Bolsonaro
diz que é preciso apurar
e encontrar o que gerou a
falha na correção de algumas
provas do Enem. PÁG.12

Vale tem 678 assassinatos
a mais do que a região de
Campinas em uma década
De acordo com dados oficiais, RMVale acumulou 3.932 assassinatos entre 2010 e
2019, quando liderou o ranking de homicídios em SP. ‘Vice’, Campinas teve 3.254
são josé dos campos

taubaté

novo semáforo
tem contagem
Após acordo com o MP,
prefeitura instala semáforos
com contagem regressiva
em 15 cruzamentos que têm
fiscalização eletrônica. PÁG.9

Guilhermo Codazzi
@codazzi

O equivalente à população de
uma cidade de pequeno porte
dizimada pela violência urbana
em apenas 10 anos. Parece até

uma profecia apocalíptica, no
entanto é realidade e aconteceu
na RMVale, a região que há uma
década ocupa o triste topo do
ranking proporcional de homicídios em São Paulo. Durante uma
década, no período entre 2010 e
2019, o Vale do Paraíba registrou
3.932 assassinatos -- foram 3.727
homicídios e 205 latrocínios

3.932

vítimaS
de assassinato acumulou
a RMVale no período entre os
anos de 2010 e 2019, diz a SSP

já são 37 registros fora da china

(roubos seguidos de morte).
Esse número, divulgado pela
Secretaria de Segurança Pública de SP, supera a população
de Arapeí, Areias e Redenção
da Serra. Na comparação com
a região de Campinas, segunda
colocada no ranking, o Vale registrou 678 mortes a mais em 10
anos -- 3.932 contra 3.254. PÁG. 3

ônibus
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Gravações de
assédio vão
parar em sites
pornográficos

guará abre
prazo do iptu
Prefeitura de Guaratinguetá
abre prazo para concessão
de até 100% de isenção
do pagamento do IPTU
referente a 2020. PÁG.7

PÁG.8
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Coronavírus: 1º caso suspeito
Divulgação

EM ALERTA. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil e
eleva o nível de atenção para alerta de perigo iminente para a presença do vírus no país. CAPA

Justiça ordena
retirada da
prefeitura da
lista do Serasa
PÁG.6

