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

Só toca
Clássico

música.
Orquestra toca
clássicos do cinema
em concerto gratuito
no Festival de Inverno
de Campos do Jordão,
como Star Wars.
PÁG.19

esportes&
Em xeque.
Ação do
MP deixa
equipes
em clima
indefinido.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18

CAPA

24
Julho
2019

MIN 11
MAX 27

Ano 6 Nº 1.789 • R$ 3,00 • Edição concluída às 23h47
www.gazetadetaubate.com.br

VALE+

SEGURANÇA PÚBLICA mais violenta de são paulo, região foi definida como ‘prioridade’ do governo contra o crime

amazônia

inpe: cientistas
veem ‘censura’
Polêmica entre Jair Bolsonaro
e o Inpe teria como pano de
fundo, para cientistas, censura
e desqualificação ao instituto
para controlar dados. BRASIL&

Doria anuncia R$ 30 milhões
para ampliar Copom no Vale
Estado assina no próximo sábado o contrato para ampliar o Centro de Operações
da Polícia Militar, em S. José, responsável pelo atendimento do 190 em toda a região
TAUBATÉ
Julia Carvalho
@carvalho8123

Com o investimento de R$ 30
milhões, o governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), vai
assinar no próximo sábado o

taubaté

fila da creche
volta a crescer

contrato para a ampliação do
Copom (Centro de Operações
da Polícia Militar) em São José
dos Campos -- no dia do aniversário de 252 anos do município.
A unidade, que atende toda a
RMVale, região mais violenta
de São Paulo, vai ser ampliada e
ganhará novos serviços, como o
monitoramento por câmeras e a

77

PONTOS
de atendimento e 56 pontos
de despacho de ocorrências
terá o novo Compom do Vale

governo diz que saque vai ser anual

julgamento

Após oito meses, a fila de
espera por uma vaga nas
creches municipais de Taubaté
voltou a superar a marca de
1.000 crianças em julho. PÁG.4

Caso Praia
Grande:
Felicio encara
‘Dia D’ no TJ

guará

fé: projeto do
arco é iniciado

são josé. Com placar de 1 a 1
no julgamento, prefeito Felicio
Ramuth (PSDB) enfrentará hoje
o seu ‘Dia D’ no tribunal. PÁG.5

Arco da Fé, viaduto que vai
facilitar a locomoção entre
cidades do Vale Histórico,
tem projeto iniciado. Obras
terão início em 2020. PÁG.7

rio paraíba
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possibilidade de integração com
sistemas municipais de vigilância. O prazo para a conclusão da
obra é de 18 meses. Ao todo, de
acordo com dados do Estado,
serão 77 pontos de atendimento
e 56 pontos de despacho. Neste sábado, também serão entregues 69 novas viaturas para
atender toda a RMVale. PÁG.3

FGTS: liberação de R$ 42 bilhões
Alan Santos/Presidência da República

brasil. Governo diz que a liberação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
e do PIS (Programa de Integração Social) totalizará R$ 42 bilhões até o final do ano que vem. PÁG.14

MP investiga
se municípios
têm educação
ambiental
taubaté. MP abre investi-

gação para verificar se cidades
do Vale banhadas pelo Paraíba
têm educação ambiental. PÁG.8

