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BENEFÍCIO VALOR PAGO PELO BOLSA FAMÍLIA PARA O VALE EM DEZEMBRO DE 2018 É O 2º MAIOR DO GOVERNO TEMER

HABITAÇÃO

Gestão Temer coloca 6,1 mil
famílias da região no Bolsa

S. José conclui
regularização
dos bairros
Majestic 1 e 2

Em dezembro de 2018, programa beneficiará 87,9 mil famílias no Vale do Paraíba -- 7,53%
de alta comparado a abril de 2016, quando Temer assumiu o poder após a queda de Dilma
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O governo Michel Temer
(MDB) encerra seu mandato
atendendo 6,1 mil famílias
a mais na RMVale, no programa Bolsa Família, do que
quando começou, em abril de
2016, quando assumiu interinamente a presidência.
De acordo com o MDS (Ministério do Desenvolvimento
Social), a região tem 87.983
famílias atendidas em dezembro, 6.164 a mais do que em
abril de 2016 --81.819 (7,53%).
Levando em conta a média
do programa de 3,4 pessoas
por família, o pagamento de
dezembro beneficiará quase
300 mil pessoas no Vale, superior à população somada de
25 cidades da região.
O pagamento do Bolsa Família de dezembro começou na
última segunda-feira e segue

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br

Caso Maninho 1
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Bolsa Família. Moradores de São José atendidos pelo programa mostram documentos para cadastro

90.167
AFamílias
são
consideradas pobres no
Vale do Paraíba, com
renda per capita mensal
de até R$ 178.

Abre aspas:
“Troca de favores
e conchavos fazem
parte da verdadeira
realidade que envolve os
parlamentares”.
Toninho Ferreira.
Presidente do PSTU, sobre o
sorteio do caso Maninho

Representantes do MBL (Movimento Brasil Livre) de São
José dos Campos estiveram
essa semana no gabinete
do presidente da Câmara,
Juvenil Silvério (PSDB), para
entregar uma faixa com os
dizeres: “Juvenil, safado e
trambiqueiro”.

Caso Maninho 2

Como o vereador não estava
no gabinete, a faixa foi
entregue para uma assessora. Foi um “recado ao mais
provável mentor da baixaria
promovida pela Câmara”,
alegou Thomaz Barbosa,
liderança do MBL na cidade.

100% fraude

Presidente do PSTU de São
José dos Campos, Toninho
Ferreira também criticou os
vereadores envolvidos na
suposta fraude no sorteio da
comissão processante que
irá investigar Maninho Cem
Por Cento (PTB).

Conchavos

“Troca de favores e conchavos fazem parte da verdadeira realidade que envolve
os parlamentares”, disse
Toninho. “A Câmara nada
mais é que um balcão de
negócios”, completou o líder
do PSTU, em um texto publicado no blog do partido.

até o final do mês. Na região, as
famílias dividirão R$ 15,5 milhões, com média de R$ 176,45
por benefício.
Trata-se do segundo maior
montante pago pelo programa
em um mês desde o início do
governo Temer. Perde apenas

para novembro deste ano,
quando bateu recorde de 88,8
mil famílias e R$ 15,6 milhões.
De acordo com o MDS, a região conta com cerca de 90 mil
famílias consideradas pobres,
com renda mensal per capita
de até R$ 178.

.

Enquete:

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DA 'FARRA
DAS VIAGENS' EM TAUBATÉ
DEVEM SER PUNIDOS?

Escolhido para integrar a
comissão no sorteio polêmico, o vereador Roberto do
Eleven (PRB) publicou uma
nota de esclarecimento no
Facebook em que diz nunca
descumpriu a lei e que pediu
para Juvenil adotar as medidas cabíveis para apurar a
denúncia de fraude.

Nada de Parque...

A Câmara de Taubaté aprovou um novo requerimento
para cobrar esclarecimentos do governo Ortiz Junior
(PSDB) sobre as tratativas
para o real funcionamento
do Parque Tecnológico.

radores viram ser concluido
o processo de recuperação
dos bairros Majestic 1 e 3, na
região leste de São José dos
Campos. São cerca de 200 famílias beneficiadas.
Com isso, a prefeitura poderá, por exemplo, realizar
serviços de infraestrutura
(água, esgoto, iluminação,
drenagem e pavimentação),
além de criar espaços públicos. Além do Majestic I e II,
foram regularizados recentemente os seguintes bairros:
Santa Cecília 1B, Estância
Nova Jersey, Ebenezer II,
Capão Grosso IIA, IIB e IIC,
Rua Antônio Aleixo. Outros
23 loteamentos estão em outras fases do processo para a
regularização.
“Cada proprietário receberá
a certidão da matrícula expedida pelo Registro de Imóveis.
Fazem parte do processo as
vias dentro do perímetro destacado no mapa acima: ruas
Um, Dez (trecho que começa
na Estrada Quebra Eixo e termina na Rua Um), Onze (descida), Doze e estradas Quebra
Eixo e Guaramirim (somente
lado direito no sentido centro
-bairro)”, disse o governo Felicio Ramuth (PSDB).

.

Não
4%

Sim
93%

240 votos

5971 votos

Resultado até às 19h35
de sexta-feira, quando a
enquete foi retirada do
site do jornal. A enquete
não tem valor estatístico.

Não tive culpa

DESTAQUE. Cerca de 800 mo-

6445
votos
no total

161 votos

93 votos

Fiscalização

O novo requerimento foi
apresentado pela vereadora
Loreny (PPS), que em junho
já havia protocolado outro
texto para cobrar informações sobre o espaço.

Atualização

Depende
2%

Talvez
1%

Em junho, o governo Ortiz
alegou que duas instituições
de ensino - Fatec (Faculdade
de Tecnologia do Estado de
São Paulo) e Unitau (Universidade de Taubaté) - e
quatro empresas (Latika,
Texturize, Tremembé Indústrias Químicas e GTI Gases)
manifestaram interesse em
se instalar no espaço.

Alguma novidade?

No novo requerimento, Loreny quer saber se, passados
seis meses, outras empresas
manifestaram interesse em
se instalar no local, se algum
desses processos já está em
andamento e qual é o projeto de fomento do Parque
Tecnológico.

Novela

Inicialmente prometido por
Ortiz para 2013, o espaço
teve as obras iniciadas em
2014 e foi inaugurado oficialmente em junho de 2016,
em período pré-eleitoral.
Até agora, consiste em uma
área cercada, sem prédios.

