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Quinta-feira, 7 de Setembro de 2017

IRREGULAR PREFEITO DE SÃO JOSÉ RECONHECE ERRO E PROMETE APURAR O CASO; PUNIÇÃO NÃO FOI DESCARTADA

FINANÇAS

Carro de Felicio estaciona
em vaga de uso exclusivo

Prefeitura vai
apresentar a
avaliação de
metas fiscais

Veículo oficial do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) foi fotografado quando estacionou na
vaga para pessoas com deficiência, na terça-feira, no Shopping Centro, em São José
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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@jornalovale

carro oficial fotografado:
Felicio Ramuth (PSDB),
Carlinhos Almeida (PT) e
Eduardo Cury (PSDB)

O carro oficial do prefeito
Felicio Ramuth (PSDB) foi
fotografado quando estacionou em vaga exclusiva para
pessoas com deficiência, na
última terça-feira, no Shopping Centro, em São José.
As fotos circularam nas redes sociais ontem. Felicio havia ido ao local para a abertura do Festivale (Festival
Nacional de Teatro do Vale
do Paraíba).
O Chevrolet Malibu, veículo
oficial do tucano, também já
foi usado pelos ex-prefeitos
Eduardo Cury (PSDB) e Carlinhos Almeida (PT).
Na noite de ontem, Felicio
reconheceu o erro em vídeo
postado em sua página oficial no Facebook.
“Assim como você, fui surpreendido com essa foto,
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prefeito de São José.
“Como recebi as fotos hoje
[ontem], já providenciei essa
advertência e a abertura de
uma apuração para futura punição a respeito desse caso”,
completou o tucano.
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TURISMO

Cidades do
Litoral Norte
formalizam
consórcio
GRUPO. Prefeitos de Cara-

Arquivo Pessoal

Que feio. Veículo oficial de Felicio Ramuth foi flagrado em vaga de uso exclusivo na última terça-feira

VOCÊ CONCORDA COM A
106 votos
PRISÃO DE CONDENADOS
APÓS OS JULGAMENTOS EM
SEGUNDA INSTÂNCIA?

“Eu sempre acompanhava
o fluxo de caixa e
respeitava a autonomia
administrativa, financeira
e jurídica das fundações
e autarquias”.

Resultado até às 17h45 de ontem,
quando a enquete foi retirada
do site de O VALE. A enquete
não tem valor estatístico.

Hamilton Mota (PT).
Ex-prefeito de Jacareí

O vereador Valmir (PSDC)
votou a favor do Plano de
Turismo de Jacareí, mas
reclamou de uma das atrações: a estátua do Cristo
Acolhedor. Para ele, ela
deve ser substituída por
uma em que Jesus está de
braços abertos.
A Prefeitura de São José dos
Campos classificou o projeto de BRT, elaborado pelo
governo Carlinhos Almeida
(PT), de “BRT leve”. Esse
modelo se diferencia do
BRT convencional e do “BRT
completo”.

Notícia “maldosa”

Maratona

Mudou de ideia

Recalculando a rota

Provável candidato ao
Palácio dos Bandeirantes
em 2018, o vice-governador Márcio França cumpriu
agenda na região na terçafeira e quarta-feira. Representantes de 20 das 39
cidades do Vale se reuniram
com França em Guará.

O vereador Bobi (PV) usou a
tribuna na sessão da última
segunda-feira para criticar o
jornal por ter citado, nesse
espaço, que o abaixo-assinado por um hospital municipal, organizado por ele,
objetiva a municipalização
do Hospital Universitário.

Não
33%

73 votos

224

votos
no total

Depende
17%

6 votos

Cidadão

Filiado ao mesmo partido do
prefeito de Guaratinguetá,
Marcus Soliva (PSB), o vicegovernador recebeu o título
de cidadão guaratinguetaense, à noite, na Câmara.
Ontem, foi à inauguração da
sede da prefeitura.
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Não sei
3%

Leve

O “BRT leve” tem prioridade
parcial, vias não totalmente
segregadas. Apesar disso,
apresenta melhores tempos
de viagem. O BRT possui vias
totalmente segregadas. Já o
completo envolve serviço de
metrô.

guatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela assinaram
ontem protocolo de intenções que formaliza o consórcio Circuito Litoral Norte. A
iniciativa, sem fins econômicos, tem objetivo de unir
esforços para fomentar o
turismo local. A sede do consórcio vai ser em Caraguá.

Sim
47%

Enquete:

Abre aspas:

Piedade de nós

Mobilidade

onde o motorista que me serviu, de forma errada, deu mau
exemplo, estacionou irregularmente. Entrei e saí do carro
em outro local do shopping.
Senão ele seria advertido naquele momento”, afirmou o

APRESENTAÇÃO. A Prefeitura de São José dos Campos
apresenta à Comissão de Finanças da Câmara Municipal,
no próximo dia 25 de setembro, a avaliação das metas
fiscais do segundo quadrimestre deste ano. A audiência pública, no plenário do
Legislativo, está marcada
para acontecer às 19h. A publicação do edital do evento
aconteceu ontem.

Bobi disse que a notícia publicada pelo jornal foi “maldosa” e negou que o abaixo
-assinado organizado por ele
e pelo colega Dentinho (PV)
tenha essa intenção. “Não
tem nada de municipalização do HU”, afirmou.
O discurso, porém, difere da
fala do vereador na semana anterior, ao anunciar na
tribuna o abaixo-assinado,
quando defendeu uma solução “rápida”. “A única solução que vemos de imediato
é que o município pegue o
Hospital Universitário”.

39 votos

Para os taubateanos

Assim como já havia feito
anteriormente, o vereador
deixou claro na semana passada qual era sua proposta.
“O Hospital Universitário é
um hospital de Taubaté, é o
hospital do taubateano. Foi
construído com a intenção
de atender o taubateano”.

Foi por isso?

Na semana passada, Bobi
alertou, porém, que a proposta havia deixado insatisfeitos alguns professores
que atuam no HU. “Não é
meia dúzia de professores
que vai barrar esse sonho
dos taubateanos”.

