viver&

Cultura. Confira a programação completa dos filmes em cartaz nos cinemas
do Vale do Paraíba. Veja ainda versão mobile, que traz também os trailers. PÁG.20

Mostra
Polêmica

exposição.
Controversa,
Queermuseu pode
ganhar espaço no Rio.
Escola de Artes Visuais
cria vaquinha para
mostra de arte.
CAPA

esportes&
Futebol.
Tricolor
pega o Braga
no Morumbi
e tenta mais
uma vitória

HUM, QUE DELÍCIA!
Prato tradicional do paulista,
Virado é agora um patrimônio
imaterial de São Paulo . PÁG.19
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VALE+

economia em xeque são josé registrou diminuição de 63%, enquanto taubaté amargou 59% e jacareí 57%

ACIDENTES

FIM DE SEMANA
tem mais risco
Balanço revela que final de
semana concentra mais de
40% dos acidentes fatais no
Vale do Paraíba. A maioria é
no período noturno. PÁG.8

Primeiro emprego cai pela
metade no Vale em 10 anos
Número de jovens que conseguem ingressar no mercado de trabalho tem queda
de 56,9% em uma década no Vale do Paraíba, de acordo com dados do Caged. PÁG.3
OBRA viária É ENTREGUE APÓS TRÊS ANOS

saúde

hu na mira dos
vereadores
Vereadores contrários à
prefeitura assumir o HU vão
convocar o secretário de
Saúde, João Ebram, para dar
esclarecimentos. PÁG.4

EMBRAER

boeing quer
TER O CONTROLE
Proposta de fusão que a
Boeing fez à Embraer prevê
que a companhia norteamericana controle até 90%
da nova empresa. PÁG.10
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Brasil&
Política e Mundo
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Via Oeste é aberta para desafogar trânsito
Rogério Marques/ OVALE

trânsito. Iniciada em 2015, a obra da Via Oeste vai ser entregue nesta quarta-feira, com o objetivo de desafogar o trânsito da zona
oeste de São José. A via interligará os bairros Jardim das Indústrias e Jardim Limoeiro. A entrega encerra a novela que envolveu a sua
construção, que chegou a ser suspensa pelo TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo em 2016. A obra teve custo de R$ 15,7 milhões. PÁG.8

SECRETÁRIOS

JACAREÍ

Vereadores
se dividem
sobre salários

Estudo pode
subsidiar fim
do contrato

são josé. Alvo de protestos,
Câmara se divide sobre projeto
que dá 19% de aumento salarial
para a equipe de Felicio. PÁG.7

ônibus. Hipótese do governo
Izaias romper o contrato com
a empresa JTU poderá passar
por um estudo técnico. PÁG.6
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