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Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

TRANSPORTES CONSELHO DE MOBILIDADE URBANA DEVE SER CONSULTIVO E CONTAR COM PARTICIPAÇÃO POPULAR

JUSTIÇA

Após caso de S. José, Izaias
propõe criação de Conmob
Caso aprovado, Conselho de Mobilidade
Urbana deve acompanhar, monitorar e
avaliar ações do município na área
JACAREÍ
Thaís Leite
@_thaisleite

A Câmara de Jacareí vota na
manhã desta quarta-feira um
projeto que pode criar o Conmob (Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana). A proposta é de autoria do prefeito
Izaias Santana (PSDB).
De acordo com o tucano, a
proposta teve como embasamentos os acontecimentos
recentes na política regional.
“São José dos Campos teve
bastante dificuldade de discutir a revisão da tarifa e nós
antecipamos. Essa proposta

viria dentro do Plano de Mobilidade, mas também é outro que
está enfrentando bastante dificuldade”, disse Izaias durante
entrevista à TV Câmara. O Plano está suspenso pela Justiça
desde o início de abril.
Caso aprovado, o Conselho
deve contar com 19 pessoas,
entre representantes do município, de prestadores de serviços, usuários, de integrantes
da Câmara e entidades ligadas
a formulação de políticas públicas para a defesa de pessoas
com deficiência e idosos.
Em São José, a criação do
Conselho foi uma das exigências que o Tribunal de Justiça
estabeleceu ao condenar a
prefeitura por não promover

Divulgação

Pinda. Lançada defesa virtual

Justiça condena
EDP a indenizar
casal de idosos
em Taubaté
ENERGIA. A EDP foi conde-

Rogério Marques/Arquivo OVALE

Conselho. Órgão deve acompanhar implantação de políticas na área

efetiva participação popular no
processo de estudo, auditagem
e definição do reajuste da tarifa
do transporte. Em Jacareí, diferentemente de anos anteriores,
a proposta de reajuste ainda
não foi apresentada pela JTU
(Jacareí Transporte Urbano).

No ano passado, a Secretaria
de Mobilidade Urbana contratou uma empresa para realizar
uma auditoria independente
no transporte. O resultado do
procedimento está atrasado e a
empresa responsável deve ser
penalizada contratualmente.

.

nada a pagar uma indenização, por danos morais, a um
casal de idosos de Taubaté
que sofreu uma interrupção
intencional no fornecimento
do serviço, no ano passado. O
valor é de R$ 6 mil.
O casal discordou de uma
cobrança extra, e, antes de
reunião marcada no Procon, a
empresa interrompeu o serviço aos idosos.
A Justiça considerou um ato
“ilícito” por parte da empresa,
que, procurada, afirmou que
só deve se manifestar nos autos do processo.

.

DIRETO DA REDAÇÃO
Rogério Marques/Arquivo OVALE

Presidente: Fernando Salerno
Editor-Chefe: Guilhermo Codazzi
Diretoria Executiva: Tamires Jorge (Comercial), Caren Cruz (Clube e Marketing), Rosa
Santos (Mercado Leitor), Carolina Maia (Financeiro e RH) e Renato Villarta (Industrial)
Departamento Jurídico: Luiz Filipe Corain e Amanda Regina Silva
Av. Cassiano Ricardo, 401 - sala 508 B - Hyde Park - Jardim Aquárius
São José dos Campos - SP - CEP 12246-870 - PABX: (12)3878-4499
Central de Atendimento 0800-025-3437
Circulação no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte
e Sul de Minas Gerais
Sucursais
Taubaté
Avenida dos Bandeirantes, 5.850 Independência - CEP 12010-280
Telefone: (12) 3878-4499
São Paulo
Av.Brig.Faria Lima,1755 CEP 01452-001
Telefone: (11) 4240-2107
Representante Comercial
Brasília - DF
SCS Quadra 02 Bloco D, 3 - Conj 1002
Tel.: (61) 3323 4701 - 3323 4701
Atendimento
PABX: (12) 3878-4499
Central de Relacionamento
com o Leitor
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira ,
das 7h às 19h
Sábados e feriados,
das 7h às 13h
Televendas
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 18h
Venda Avulsa
0800-025-3437
2ª a 6ª das 9h às 18h
Venda de Assinatura
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira, das 7h às 19h
Sábados e feriados, das 7h às 13h

Redação
Editor-Executivo
julio.codazzi@ovale.com.br
Editor de Conteúdo
caique.toledo@ovale.com.br
Editor de Economia
xandu.alves@ovale.com.br
Editora de Cidades
thais.leite@ovale.com.br
Editora de Viver&
thais.perez@ovale.com.br
Editor de Esportes&
marcos.carvalho@ovale.com.br
Editora de Redes Sociais
julia.carvalho@ovale.com.br
Editora de Vídeo
caroline.correa@ovale.com.br
Editora de Projetos Especiais
paula.prado@ovale.com.br
Diagramação
paulo.silva@ovale.com.br
daniel.fernandes@ovale.com.br
wilson.gregorio@ovale.com.br
Departamentos
comercial@ovale.com.br
editais@ovale.com.br
marketing@ovale.com.br
crl@ovale.com.br
mercadoleitor@ovale.com.br
assinaturas@ovale.com.br
bancas@ovale.com.br
financeiro@ovale.com.br
industrial@ovale.com.br
rh@ovale.com.br
ti@ovale.com.br
diretoria@ovale.com.br

LL

www.ovale.com.br

Debate. Na redação, os editores de Economia, Xandu Alves, e Esportes, Marcos Eduardo Carvalho

/jornalovale
Confira no nosso
Facebook os fatos da
sua cidade, da região,
do Brasil e do mundo

@jornalovale
Notícias em tempo
real online para os
nossos seguidores
do Twitter

@jornalovale
No Instagram, fotos
dos principais acontecimentos e também do
dia a dia da redação

Jornal OVALE
Conheça nossos programas e conteúdos
exclusivos no canal de
OVALE no YouTube

