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

Veja o
Castelo

rá-tim-bum.
Exposição sobre o
Castelo Rá-tim-bum
leva os visitantes a uma
viagem incrível ao
mundo de fantasia
de Nino e cia.
CAPA

esportes&
Futebol.
Corinthians
bate Peixe e
faz decisão
contra o
São Paulo.

flávio ricco.
Colunista traz as principais
informações sobre televisão
e mundo dos famosos. PÁG.18
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VALE+

pesquisa aponta aumento de 5,46% em março

educação

bolsonaro faz
troca no mec
Presidente Jair Bolsonaro
exonera o ministro da
Educação, Ricardo Vélez
Rodríguez, e anuncia Abraham
Weintraub no MEC. BRASIL&

são josé

psdb em alerta
contra o psl
A movimentação do PSL em
São José, de olho em 2020,
acendeu o sinal de alerta no
PSDB. Partido de Bolsonaro
quer disputar o Paço. PÁG.5

guará

ônibus: tarifa
pode ir a r$ 4,10
Prefeitura assina contrato
de concessão do transporte
público em Guaratinguetá. A
tarifa deve subir dos atuais
R$ 3,50 para R$ 4,10. PÁG.7
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Cesta básica registra maior alta da história
Rogério Marques/OVALE

seu bolso. Alta no preço de alimentos provocou um aumento recorde no valor da cesta básica no Vale do Paraíba, com 5,46% em
março, maior percentual da história. Foi o maior reajuste para um único mês desde o início da pesquisa do Nupes, em 1996. PÁG.3

alerta estacionamento em local proibido e avanço de semáforo estão entre principais irregularidades

Excesso de velocidade lidera
infrações de trânsito no Vale
Levantamento mostra raio-x das multas nas três principais cidades do Vale e as
vias ‘campeãs’ em infrações. São José, Taubaté e Jacareí tiveram 300 mil multas
São José dos Campos
Da Redação
@jornalovale

A maioria das multas registradas nas três maiores cidades
da RMVale é por excesso de
velocidade ou estacionamento

irregular. Em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, foram registradas aproximadamente 300
mil multas no ano passado. Em
São José, 65% das multas foram
aplicadas por excesso de velocidade. As avenidas que mais registraram ocorrências na cidade
durante 2018 foram as avenidas
Leonor de Almeida Ribeiro Sou-

300

MIL
multas foram aplicadas nas
três principais cidades do Vale
do Paraíba no ano passado

to, Doutor Sebastião Henrique
da Cunha Ponte, Mario Covas
Júnior , Eduardo Cury e Florestan Fernandes. No total, foram
registradas 159.451 multas no
ano passado. Jacareí registrou
45.502 multas. Em Taubaté, as
avenidas Santa Luiza de Marilac,
Marechal Deodoro e Rua Pedro
Costa foram as ‘campeãs’. PÁG.8

