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Teatro! Espetáculo infantil montado por uma companhia joseense
mescla dois clássicos:The Beatles e os Saltimbancos. Confira! CAPA

Beatles é o bicho ié-ié-ié!
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DADOS É A TERCEIRA VEZ EM CINCO ANOS QUE OS ACIDENTES SUPERAM OS HOMICÍDIOS

SAÚDE

Trânsito mata mais
do que assassinatos
no Vale, diz Estado

S. José descarta
risco de epidemia
de coronavírus;
pacientes têm alta
e deixam hospital

Violência no trânsito volta a superar número de homicídios
e latrocínios na RMVale, de acordo com os dados do Estado

Divulgação

Vírus. Planeta está em alerta
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economia

cidades caem
em ranking
Cidades do Vale caem
em ranking do emprego,
divulgado pelo Caged. São
José, São Sebastião e Jacareí
ficaram abaixo da 300ª
posição na lista. PÁG.14
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vale. Vigilância Epidemiológi-

ca de S. José informa que dois
pacientes que estavam internados em hospitais privados
com suspeita de coronavírus
tiveram alta médica e já voltaram para suas casas. PÁG.12

Guilhermo Codazzi
@codazzi

Avançando o sinal na contramão do Estado, o trânsito ultrapassou a violência urbana
e voltou a fazer mais vítimas
fatais na RMVale, de acordo
com os dados oficiais do governo de São Paulo. Em 2019,
a violência no trânsito fez 390
vítimas na região, de acordo
com as estatísticas do Infosiga
(Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
No mesmo período, o Vale do
Paraíba acumulou a marca de
316 assassinatos, de acordo
com a Secretaria de Segurança Pública -- foram 303 homicídios e 13 latrocínios, que são
roubos seguidos de morte. Na
comparação com 2018, a região teve crescimento de 9%
nos acidentes fatais.Em contrapartida, o índice de homicí-

ônibus

Divulgação/PMSJC

Sinal vermelho. Alta na letalidade do trânsito coloca meta em xeque

dios caiu 13,19%. O número de
mortes no trânsito em São José
representa o dobro do número
de assassinatos, de acordo com
os dados oficiais. Em Taubaté,
Jacareí e Guaratinguetá também foram registradas mais
mortes no trânsito do que em
homicídios e latrocínios. PÁG. 10

706

mortes
provocadas por acidentes,
homicídios e latrocínios nas
cidades da RMVale em 2019

Câmara cria
grupo para
discutir e evitar
casos de assédio
PÁG.11

CODIVAP

Sato deixa o
comando e
Izaias assume
presidência
PÁG.8

