viver&

Música. A turnê Beethoven Paulista da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo) chega até São José no próximo dia 18, no Teatro Municipal. PÁG.19

Cine &
Pipoca!

telona.
Que tal pegar
aquele cineminha
hoje? ‘Espião Animal’
é um dos destaques
em cartaz e promete
animar as crianças.
PÁG.20

esportes&
Decisão.
Timão
precisa da
vitória para
seguir na
‘Liberta’.

estrela.
Nathália Dill é um dos
destaques do Canal 1, que
traz notícias da TV. PÁG.18
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VALE+

tempestades provocam quatro mortes no estado

vale da fé

região recebe
maior romaria
Santuário de Aparecida irá
receber, a partir da próxima
sexta, a maior peregrinação
do ano, a Romaria do Terço
dos Homens. PÁG.10

Chuvas deixam dezenas de desabrigados
Corpo de Bombeiros/Divulgação

são josé

bolsonaro é
arma de letícia
Ignorando o racha nacional,
pré-candidatura do PSL ao
Paço Municipal usa figura de
Jair Bolsonaro como o seu
principal cabo eleitoral. PÁG.7

segurança

pm tem reforço
neste carnaval
O comando da PM promete
reforçar a segurança com
um efetivo maior nas ruas
durante o Carnaval nas
cidades de todo o Vale. PÁG.9

brasil&. Ao menos 516 pessoas ficaram desalojadas e 142 estão desabrigadas devido às chuvas que atingiram o estado de São Paulo
desde o início da semana. Defesa Civil emitiu um alerta para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte devido ao risco de chuva. CAPA

saúde QUEDA DA MORTALIDADE INFANTIL É ATRIBUÍDA À QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL E CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO

Mortalidade infantil no Vale
é a menor da série histórica
Taxa de mortalidade infantil cai 28% em 10 anos no Vale do Paraíba, que torna-se
a segunda região entre as 16 do estado de SP com a maior redução do indicador
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são josé dos campos
Xandu Alves
@XanduAlves10

Com 9,63 mortes de crianças
menores de um ano por mil
nascidas vivas, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba

atingiu, em 2018, a menor taxa
de mortalidade infantil da história, segundo dados da Fundação
Seade. Em 10 anos, a taxa caiu
28% na região: 13,35 em 2008
para 9,63 em 2018, colocando o
Vale na segunda posição entre
as 16 regiões do estado que mais
derrubaram a mortalidade infantil. O Vale perde só para São

9,63

mORTES
de crianças menores de um
ano a cada mil nascimentos
tem a RMVale, diz o Seade

José do Rio Preto, que reduziu a
taxa em 29%. A região também
está abaixo da taxa de mortalidade infantil do estado, de 10,7
mortes para cada mil nascidos
vivos em 2018. A redução do índice estadual em 10 anos foi de
15%. A série histórica da Fundação Seade começa em 1980,
quando a taxa era 45,52. PÁG. 8

