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POLÍTICA

Sóperfumarias
Dejaneiroaagosto,amaio-
ria dos projetos de lei de

vereadores aprovados pela

Câmara de São José se refe-

rem a nomes de ruas, honra-

rias, criação de datas e de-

claração de entidades de

utilidade pública.l PÁG.7

NEGÓCIOS

Construvale
terminahoje
AnonaConstruvale, feirado
mercado imobiliário organi-

zada pela Aconvap termina

hoje, com recorde de públi-

co, no Vale Sul, em São José.

A previsão inicial de público

de 20 mil pessoas, foi supera-

da. A feira é boa chance de

comprar imóveis. l PÁG. 15

BRASIL&

Médicos&Cuba
OministrodaSaúde,
Alexandre Padilha, disse

que não será intimidado por

entidades da classe médica

que prometem não conce-

der registro para médicos

estrangeiros que vierem tra-

balhar no país. l CAPAE3

BOMAPETITE

Feijucadaboa!
Feijoadatemsegredo?Tem.
Paciência para dessalgar a

carne, tempero batido no li-

quidificador e acompanha-

mentos certos garantem o

sucesso do prato. l VIVER&

TRAGÉDIA

Mortenapista
OmotociclistaEltonPereira,
de 29 anos, de São José, mor-

reu em um acidente na tarde

de sexta-feira durante um trei-

no de pilotagem no Autódro-

mo de Interlagos. l PÁG. 10

CINEMA

AhoradeHebe
AhistóriadeHebeCamargo
será contada nos cinemas. Em

entrevista à Societá, Renata

Guimarães fala sobre a cinebio-

grafia da apresentadora, ideali-

zada pela família. l VIVER&

ÍNDICE

PrimeiroCaderno
ideias&epolítica 16 págs.
Brasil&
políticaemundo 6 págs.
Esportes 4 págs.
Viver& 10 págs.
Estaedição inclui classificados
Totaldepáginasdaedição 76

COMPORTAMENTO

JogosdeGuerra
Éguerra,masnãodeverdade.
Nos finais de semana, dezenas

de pessoas se reúnem na re-

gião para praticar air soft, que

traz a emoção dos ‘jogos de

guerra’ à vida real. l PÁG. 11

vale+
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Temperatura

ESPORTES

Eagora,Timão?
Épressãototal:derrota
para o desconhecido Luver-

dense ainda atormenta o

Corinthians, que encara ho-

je o Vasco, em Brasília, de

olho em uma vitória para

ficar perto da liderança do

Brasileirão. l CAPA

Cidadania
pordecreto

Riocombate
lixocommul-
ta.Dácerto?,
pergunta José
Vicente BRASIL&

30

Marmelada
debanana?

Cassaçãode
Ortiz respinga
emAlckmin,
apontaHélcio
Costa PÁG.3

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Omercadode tratamentode
lixosedesenvolveuaponto

detransformaros resíduosem
energiaedeatrairempresas
paraosetor.NaRegiãoMetro-

politanadoValedoParaíba,
trêsempresasadministram
aterrossanitáriose recebem
cercade1.300toneladasde lixo
pordiade27das39cidades.
Oscontratosgeramàscompa-
nhiasmaisdeR$3milhõespor

mês,valormultiplicadocom
oatendimentoaoutrosmuni-
cípioseempresasprivadas.
Masespecialistasadvertem,
épreciso investimentoeco-
nhecimentotécnicopara lu-
crarcomolixo.lPÁGS. 3E4

vale+

JVIVER&
Pesquisarevela:
brasileiroquerTV
sobcontrole CAPA

MÁXIMA

RODRIGOMACHADO

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Dados preliminares sobre

os índices de criminalidade

na Região Metropolitana do

Vale do Paraíba, divulgados

com exclusividade para O VA-

LE, apontam redução de 29,6%

no número de vítimas de homi-

cídios no mês passado, em rela-

ção a julho de 2012. Foram 19

homicídios na região contra 27

casos no mesmo mês em 2012,

segundo a estatística da Secre-

taria de Segurança Pública.

Se comparado ao mês ante-

rior, a região do Deinter-1 tam-

bém revela queda. Em junho,

foram 25 vítimas de homicí-

dios dolosos.

Para a polícia, a queda de

homicídios está atrelada ao tra-

balho que tem sido feito pelos

policiais militares e civis no

combate ao tráfico de drogas,

efetuando mais apreensões de

armas e prisões. lPÁG. 10

JCIDADES
Fogodestrói50carros
noPátioUnião PÁG.11

17

Númerodemortesviolentascaiu30%naregião,segundodadospreliminaressobrecrimesemSPlForam

27mortesem2012contra19em2013lBalançooficialserádivulgadoamanhãpelaSecretariadaSegurança

JNEGÓCIOS
Aerovale fala
emabrir50mil
empregos PÁG. 14

OLIXOQUE

VIRADINHEIRO

SUAVIDA

Odiadodígito9
Apartirdehojeclientesda
Claro, Oi, TIM e Vivo na re-

gião devem utilizar o dígito

9 no número de celular. A

mudança é determinação

da Anatel: todos os celula-

res com DDD 12 ganham o

nono dígito. l PÁG.9

MÍNIMA

R$4,00 -ANO4 -Nº 1.066

EXCLUSIVODADOSSÃOCONSIDERADOSPOSITIVOSPELOGOVERNO;PARAESPECIALISTA, ANÁLISEAINDAÉPREMATURA

Estadoaponta redução
daviolêncianaRMVale

RegiãoTemponublado
parcialmentecomchuvisco
emáreas isoladasdoVale

Tempoem2012:máximade
27˚,mínimade14˚

ANÁLISE
Paraespecialistaem
segurança, seavalia-
ção forde janeiroa ju-
lho,areduçãodehomi-
cídiosésóde4,2%
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