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Pesquisa revela:
brasileiro quer TV
sob controle CAPA
J NEGÓCIOS
Aerovale fala
em abrir 50 mil
empregos PÁG. 14

Marmelada
de banana?

Cidadania
por decreto

Cassação de
Ortiz respinga
em Alckmin,
aponta Hélcio
Costa PÁG. 3

Rio combate
lixo com multa. Dá certo?,
pergunta José
Vicente BRASIL &

J CIDADES
Fogo destrói 50 carros
no Pátio União PÁG. 11

DOMINGO
R$ 4,00
ANO 4

O VALE

Nº 1.066

EDIÇÃO SÃO JOSÉ
CONCLUÍDA ÀS 20H40

EXCLUSIVO DADOS SÃO CONSIDERADOS POSITIVOS PELO GOVERNO; PARA ESPECIALISTA, ANÁLISE AINDA É PREMATURA

4.450
vale+
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Só perfumarias
De janeiro a agosto, a maio-

ria dos projetos de lei de
vereadores aprovados pela
Câmara de São José se referem a nomes de ruas, honrarias, criação de datas e declaração de entidades de
utilidade pública.l PÁG. 7
SUA VIDA

Estado aponta redução
da violência na RMVale
Númerodemortesviolentascaiu30%naregião,segundodadospreliminaressobrecrimesemSP l Foram
27mortesem2012contra19em2013 l BalançooficialserádivulgadoamanhãpelaSecretariadaSegurança
RODRIGO MACHADO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Dados preliminares sobre
os índices de criminalidade
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, divulgados

ANÁLISE
Para especialista em
segurança, se avaliação for de janeiro a julho, a redução de homicídios é só de 4,2%

com exclusividade para O VALE, apontam redução de 29,6%
no número de vítimas de homicídios no mês passado, em relação a julho de 2012. Foram 19
homicídios na região contra 27
casos no mesmo mês em 2012,

segundo a estatística da Secretaria de Segurança Pública.
Se comparado ao mês anterior, a região do Deinter-1 também revela queda. Em junho,
foram 25 vítimas de homicídios dolosos.

Para a polícia, a queda de
homicídios está atrelada ao trabalho que tem sido feito pelos
policiais militares e civis no
combate ao tráfico de drogas,
efetuando mais apreensões de
armas e prisões. l PÁG. 10

O dia do dígito 9
A partir de hoje clientes da

Claro, Oi, TIM e Vivo na região devem utilizar o dígito
9 no número de celular. A
mudança é determinação
da Anatel: todos os celulares com DDD 12 ganham o
nono dígito. l PÁG. 9
BRASIL &

Médicos & Cuba
O ministro da Saúde,

Alexandre Padilha, disse
que não será intimidado por
entidades da classe médica
que prometem não conceder registro para médicos
estrangeiros que vierem trabalhar no país. l CAPA E 3
ESPORTES

E agora, Timão?
É pressão total: derrota

para o desconhecido Luverdense ainda atormenta o
Corinthians, que encara hoje o Vasco, em Brasília, de
olho em uma vitória para
ficar perto da liderança do
Brasileirão. l CAPA
MARCELO CALTABIANO

ÍNDICE
Primeiro Caderno
ideias & e política 16 págs.
Brasil &
política e mundo 6 págs.
Esportes 4 págs.
Viver & 10 págs.
Esta edição inclui classificados
Total de páginas da edição 76

Temperatura
MÁXIMA

MÍNIMA

30 ~ 17
Região Tempo nublado
parcialmente com chuvisco
em áreas isoladas do Vale
Tempo em 2012: máxima de
27˚, mínima de 14˚
R$ 4,00 - ANO 4 - Nº 1.066

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O mercado de tratamento de
lixo se desenvolveu a ponto
de transformar os resíduos em
energia e de atrair empresas
para o setor. Na Região Metro-

politana do Vale do Paraíba,
três empresas administram
aterros sanitários e recebem
cerca de 1.300 toneladas de lixo
por dia de 27 das 39 cidades.
Os contratos geram às companhias mais de R$ 3 milhões por

mês, valor multiplicado com
o atendimento a outros municípios e empresas privadas.
Mas especialistas advertem,
é preciso investimento e conhecimento técnico para lucrar com o lixo. l PÁGS. 3 E 4

COMPORTAMENTO

TRAGÉDIA

CINEMA

BOM APETITE

Jogos de Guerra

Morte na pista

A hora de Hebe

Feijuca da boa!

É guerra, mas não de verdade.

O motociclista Elton Pereira,

A história de Hebe Camargo

Feijoada tem segredo? Tem.

Nos finais de semana, dezenas
de pessoas se reúnem na região para praticar air soft, que
traz a emoção dos ‘jogos de
guerra’ à vida real. l PÁG. 11

de 29 anos, de São José, morreu em um acidente na tarde
de sexta-feira durante um treino de pilotagem no Autódromo de Interlagos. l PÁG. 10

será contada nos cinemas. Em
entrevista à Societá, Renata
Guimarães fala sobre a cinebiografia da apresentadora, idealizada pela família. l VIVER &

Paciência para dessalgar a
carne, tempero batido no liquidificador e acompanhamentos certos garantem o
sucesso do prato. l VIVER &

O LIXO QUE
VIRA DINHEIRO
vale+
NEGÓCIOS

Construvale
termina hoje
A nona Construvale, feira do

mercado imobiliário organizada pela Aconvap termina
hoje, com recorde de público, no Vale Sul, em São José.
A previsão inicial de público
de 20 mil pessoas, foi superada. A feira é boa chance de
comprar imóveis. l PÁG. 15

