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

Tevê
Disney

DESENHO.
Contrato entre a
Disney e o SBT é um
dos maiores mistérios
da TV. Quem conta é
o colunista Flávio
Ricco. Confira.
PÁG.18

birds of brazil.
Fotógrafo Ricardo Martins
lança novo livro com imagens
de pássaros do Brasil . CAPA

esportes&
Futebol.
Com muralha
Vanderlei,
Santos pega
Barcelona na
Libertadores.
PÁG.24
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caixa d’água DA REGIÃO em alerta

brasil&

stf aceita ação
contra temer
Supremo Tribunal Federal
autoriza a abertura de uma
nova investigação contra o
presidente Michel Temer por
suspeita de corrupção. CAPA

zoneamento

esplanada vai
ser ‘rua a rua’
Prefeito de São José, Felicio
Ramuth (PSDB), defende um
zoneamento misto no Jardim
Esplanada. Cada rua teria um
estudo específico. PÁG.5

tragédia

carro estava a
mais de 100 km
Carro envolvido na tragédia
que matou quatro jovens
estava a mais de 100 km/h,
de acordo com especialistas
ouvidos por OVALE. PÁG.9

ÍNDICE
1º Caderno
Ideias& Política

10 págs.

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

Nível das represas volta a cair no Vale

Rogério Marques/ OVALE

ÁGUA. Pela primeira vez em 2017, os reservatórios do Vale do Paraíba apresentaram queda no nível de água. Em razão do inverno e
da falta de chuvas, as represas estão com nível mais baixo do que em 2016. Para os especialistas, é preciso economizar a água. PÁG.8

estudo SÃO JOSÉ ESTÁ ENTRE AS NOVE CIDADES ACIMA DA MÉDIA dE SP; JÁ TAUBATÉ E JACAREÍ TÊM ÍNDICE ABAIXO

Saúde e Ensino reprovam
RMVale em ‘mapa infantil’
Trinta dos 39 municípios do Vale do Paraíba estão com média abaixo do estado
no Índice Paulista da Primeira Infância, que acompanha a evolução das crianças
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

Trinta municípios da RMVale têm o IPPI (Índice Paulista
da Primeira Infância) abaixo
da média estadual, de 0,7223.

Apenas nove cidades estão
acima da taxa do Estado. Elaborado pela Fundação Seade,
o IPPI classifica as cidades
paulistas de acordo com indicadores de saúde e educação e
varia de 0 a 1 --sendo 1 o melhor resultado. O índice revela
a capacidade do município de
promover o desenvolvimento

30

CIDADES
do Vale do Paraíba estão com
índice de evolução infantil
abaixo da média paulista

infantil por meio do acesso
aos serviços de saúde e educação para crianças menores de
seis anos. Os dados referem-se
a 2014 e 2015 -- são os mais recentes sobre o tema. São José
está acima da média estadual. Taubaté (0,6572) e Jacareí
(0,5933) estão abaixo do índice do estado de SP. PÁG.3

