viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.20

Filmes
em Alta!

NA TELONA.
O ano passado
foi marcado por um
recorde de lançamento
de filmes brasileiros.
No total, foram 158
novos títulos.
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Scarpa é
relacionado
por Roger e
deve fazer
sua estreia

ARTE EM NOVA YORK.
Tarsila do Amaral vai ganhar
exposição no MoMA (Museu
de Arte Moderna). PÁG.19

PÁG.23

1

Fevereiro
2018

MIN 17
MAX 26

www.ovale.com.br
R$ 3,00 • Ano 6 Nº 2.410 • Edição Vale do Paraíba
Edição concluída às 21h55

VALE+
brasil&

REFORMA NÃO É
‘BICHO-PAPÃO’
Presidente Michel Temer
diz que a reforma da
Previdência estará liquidada
em março e que ela não é
nenhum ‘bicho-papão’. CAPA

POLÍTICA MAIOR OBRA VIÁRIA DA CIDADE VAI INTERLIGAR AS REGIÕES LESTE E SUDESTE

SERVIDORES

São José vive ‘Dia D’
na obra da Cambuí e
concessão de estádio

Votação do
gatilho marca
fim do recesso
no Legislativo

Projetos estratégicos do governo Felicio Ramuth (PSDB) têm dia
decisivo, com o início da obra e a concessão do Martins Pereira. PÁG. 3
asfalto afundou na zona norte
+ VIAGEM

diário de bordo
visita o uruguai
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COI faz mais
de 30 ‘flagras’
por dia em São
José e Taubaté
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VIGILÂNCIA

bbb. Sistema de câmeras de
monitoramento registrou mais
de 12 mil flagrantes em 2017
nesses dois municípios. PÁG.8

Colunista Ana Aragão faz
diário de bordo da viagem
ao Uruguai, em que visitou a
bela e convidativa cidade de
Punta del Leste. PÁGS.10 E 11

1º Caderno
Ideias& Política

câmara. Gatilho salarial do
servidor municipal é o principal projeto a ser votado hoje
pela Câmara de S. José. PÁG.7

Governo vai recuperar ponte
Rogério Marques/ OVALE

MOBILIDADE. Governo Felicio Ramuth (PSDB) inicia operação para controlar o fluxo de veículos
na ponte Minas Gerais, zona norte de S. José dos Campos, que está com o asfalto afundado. PÁG.8

Vale confirma
a primeira
morte por
febre amarela
em alerta. Exame confirma

que vírus provocou morte da
vítima. Vale do Paraíba já possui 10 casos da doença. PÁG.9

