viver&

Cultura. Caderno traz programação completa de filmes em cartaz nos cinemas do
Vale do Paraíba, além de novidades sobre os famosos e o mundo da televisão PÁG.20

Cores
Tristes

entrevista.
Matheus
Nachtergaele vai abrir
o Festivale 2017 com
a peça que lembras
as memórias da
própria mãe.
CAPA

sertanejo.
Bruno & Marrone lançam um
novo trabalho, depois de seis
anos sem gravações . PÁG. 27

esportes&
Seleção.
Brasil já
treina para
o confronto
contra os
colombianos.
PÁG.30

2e3
Setembro de
2017

eDIÇÃO JACAREÍ
Ano 6 • R$ 5,00 • Edição concluída às 23h10 • www.ovale.com.br

VALE+
brasil&

pib tem alta
no 2º trimestre
Produto Interno Bruto
registra alta no segundo
trimestre. Na China, Temer
(foto) afirma que Brasil está
se ‘recuperando’. CAPA

FISCALIZAÇÃO INFRAÇÕES RENDERAM MAIS DE R$ 2,7 MILHÕES PARA A PREFEITURA

educação

Jacareí tem alta
de 72% no número
de multas em 2017

Erro cancela
licitação para
a pintura de
20 escolas

Número de multas aplicadas por agentes de trânsito em Jacareí no
primeiro semestre de 2017 teve alta de 72%: foram44.914 multas. PÁG. 5
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dos turistas
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de R$ 4,790 milhões é anulada depois da constatação de
uma falha no processo. PÁG.8

polêmica. Prefeitura estuda
cobrar uma taxa de R$ 3 dos
turistas que ficarem hospedados na capital da fé. PÁG.13

Há ainda dezenas de
desaparecidos. Estados
como o Arkansas e Ohio
seguem em alerta em razão
do furacão Harvey. PÁG.20

1º Caderno
Ideias& Política

s. josé. Concorrência pública

Ranking da violência em SP

Polícia Civil/ Divulgação

ranking. Levantamento feito por OVALE, com base em dados oficiais do Estado, mostra a evolução da
violência em São Paulo. Há 10 anos a RMVale supera a taxa de homicídios da capital paulista e há oito é a
região mais violenta, única com quadro de ‘endemia’. Vale precisa ser prioridade, diz especialista. PÁG.10

Vale tem 27
dos 142 sítios
geológicos de
São Paulo
preservação. Mapeamento

revela que a região abriga 27
dos mais importantes sítios
geológicos do estado. PÁG.11

