viver&

Cultura. Veja a programação dos filmes que
estão em cartaz nos cinemas do Vale. PÁG.20

Folia &
Diversão

esportes&
Futebol.
Da região,
Jailson está
com moral
na meta do
Palmeiras

carnaval.
Confira um guia
especial sobre a folia
nas cidades da região.
Tem ótimas opções e
muito, mas muito
samba no pé.
CAPA

PÁG.22
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procuradoria pede EXONERAÇÃO de 200 servidores

VALE+
SEGURANÇA

ESCÂNDALO PÕE
PASTA EM XEQUE
Em apenas um mês e meio
de intervalo, dois casos
colocam em xeque a cúpula
da Secretaria de Segurança
de Ortiz Junior (PSDB). PÁG.4

consultas

SMS PARA EVITAR
FALTAS NA SAÚDE
Pacientes atendidos na
rede municipal de saúde de
Taubaté passaram a contar
com o serviço de envio de
mensagens de SMS. PÁG.8

BRASIL&

previdência na
pauta até dia 19
Governo Michel Temer
(PMDB) vai colocar a reforma
da Previdência na pauta da
Câmara dos Deputados no
dia 19 deste mês. CAPA

MP vai à Justiça contra reforma de Felicio
Cláudio Vieira/PMSJC

política. Procuradoria Geral de Justiça do Estado ajuiza Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra leis municipais da
reforma administrativa feita por Felicio Ramuth (PSDB) na prefeitura. Ação diz que 38 cargos em comissão estão ‘ilegais’. PÁG.6

LEGISLATIVO base criticou ‘mimimi’ contra o aumento e chegou a afirmar que salário de r$ 13 mil é ‘pouco’

Câmara aprova reajuste de
19% a secretários em S. José
Aprovado no plenário com placar de 13 a 7, projeto segue para a sanção do prefeito
Felício Ramuth (PSDB), que defendia reajuste. Veja como votou cada parlamentar
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Hernane Lélis e Julia Carvalho
@jornalovale

Vereadores da Câmara de São
José dos Campos aprovaram
um aumento de 19% nos salários dos secretários do pre-

feito Felicio Ramuth (PSDB).
A medida eleva os vencimentos da equipe do primeiro escalão de R$ 11.226,23 para R$
13.369,32. Mesmo em meio a
muita polêmica e preocupação
com desgaste em ano eleitoral,
o reajuste ganhou o aval de 13
parlamentares. A sessão foi
acompanhada por manifestan-

13,3

MIL REAIS
é o novo valor aprovado
para os vencimentos dos
secretários em São José

tes na galeria da Câmara e durou mais de três horas. “A população não concorda com os
privilégios dos políticos. Ainda
mais num contexto de crise
em que a prefeitura já alegou
diversas vezes a dificuldade orçamentária na atual gestão pública”, declarou o manifestante
Murilo Magalhães. PÁG.7

