viver&

Cultura. Touro Ferdinando, Star Wars, Liga da Justiça, Jumanji e muito, muito
mais! Essas são algumas das opções em cartaz. Confira a programação. PÁG.28

Chaves
é Globo

televisão.
Há 30 anos em
exibição no SBT,
as séries Chaves e
Chapolin vão estrear no
Multishow, canal da
rede Globosat.
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Entrevista
com Fábio
Carille,
técnico do
Corinthians

super herói.
Filme ‘Homem-Formiga e a
Vespa’ ganha novo trailer e já
deixa os fãs animados. PÁG.19

PÁG.24
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planejamento objetivo do estudo é garantir o desenvolvimento harmonioso dos municípios da região

segurança

mp quer r$ 2 mi
dos 30 policiais
Ministério Público entra com
ação cobrando indenização
por danos morais coletivos
dos 30 policiais civis presos
por tráfico em São José. PÁG.9

Após 3 anos, Plano Diretor da
RMVale está na ‘estaca zero’
Plano Diretor da RMVale, voltado para o planejamento estratégico das 39 cidades
do Vale, ainda está no papel após três anos. Documento é exigido pela União. PÁG.7
EMPRESA FEZ CRÍTICAS À PREFEITURA

estado

fundo planeja
vender prédios
Governo Geraldo Alckmin
define o futuro de 264
imóveis em estoque no
Estado. Na RMVale, serão
oito imóveis. PÁG.7

POLÍTICA

STJ NEGA PEDIDO
DE HC PARA LULA
Vice-presidente do STJ,
ministro Humberto Martins,
nega habeas corpus
preventivo para evitar a
prisão de Lula. BRASIL&
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JTU quer tarifa de até R$ 5,13 em Jacareí
Rogério Marques/ OVALE

ônibus. O pedido de alta de 25% na tarifa de ônibus urbano em Jacareí, que pode fazer a passagem saltar dos atuais R$ 4,10 para R$
5,13, veio acompanhado de uma série de críticas contra o poder público municipal quanto ao planejamento das ações no transporte
coletivo e investimentos no setor viário. A JTU diz que diversos encargos estão sendo exigidos sem a devida correção tarifária. PÁG.8

economia

dengue

Após reforma,
Vale tem queda
nos empregos

ADL aponta
risco de uma
nova epidemia

CRISE. Retomada na geração

alerta. Análise de densidade

de vagas perde fôlego depois
da entrada em vigor da reforma trabalhista na região. PÁG.3

Arquivo OVALE

larvária feita este mês apontou
alto risco de nova epidemia de
dengue em Taubaté. PÁG.11
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