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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.28

Futuro
Incerto

estrela.
Atriz e cantora
Larissa Manoela
tem futuro indefinido
na TV, de acordo com o
colunista Flávio Ricco.
Ela é alvo da Globo.
PÁG.25

Futebol.
Palmeiras e
Flamengo
fazem
duelo pela
liderança.

bom apetite.
Colunista André Leite traz o
roteiro completo do festival
VIVA Mantiqueira. PÁG.23
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VALE+

MOBILIDADE câmara vai abrir cei para APURar contratos LIGADOs ao brt; AÇÃO DO EXECUTIVO QUER VERBA DE VOLTA

ECONOMIA

embraer quer
fazer novo jato
Embraer avalia criar um novo
jato comercial de 50 lugares
para atender EUA. Mercado
norte-americano é principal
demanda para modelo. PÁG.18

‘Engavetados’, Via Banhado
e BRT já custaram R$ 20 mi
Dois dos mais ambiciosos projetos de mobilidade urbana de São José estão
engavetados e sem previsão de sair do papel após consumirem R$ 20 milhões
são josé dos campos
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Após consumirem pelo menos
R$ 20,5 milhões, a Via Banhado e o BRT (Transporte Rápido por Ônibus, em inglês)

entrevista

ensino é arma
contra a droga

– dois dos mais ambiciosos
projetos de mobilidade urbana
debatidos nos últimos anos em
São José dos Campos – estão
engavetados e sem qualquer
previsão para sair do papel.
A maior parte dos gastos veio
com o BRT, que era uma das
principais apostas do governo Carlinhos Almeida (PT)

16

MILHÕES
de reais foram investidos
de 2015 a 2019 no projeto do
Transporte Rápido por Ônibus

carreta com ácido pega fogo e para rodovia

TAUBATÉ

Ensino é arma contra
adolescentes ‘soldados do
tráfico’, diz secretário da
Justiça e Cidadania, Paulo
Dimas Mascaretti. PÁG.10

Ortiz quer
ajuda de Doria
para o projeto
de duas pontes

rmvale

cnpq ameaça
cortar bolsas

ESTAIADA. Prefeito se reunirá

com o governador na próxima
semana para pedir liberação de
recursos para projetos. PÁG.5

Falta de dinheiro para o
CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) pode afetar
mais de 500 bolsistas. PÁG.14

jacareí
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e que consumiu R$ 16,243
milhões entre 2015 e 2019,
entre despesas para elaboração do projeto e pagamento
de juros do financiamento.
A Via Banhado, que teve a construção anunciada em 2012 pela
gestão Eduardo Cury (PSDB),
consumiu R$ 4,277 milhões, pagos entre 2013 e 2018. PÁGS.2 E 3

Dia de caos e susto na Via Dutra
Divulgação/ Corpo de Bombeiros

risco. Carreta com 29 toneladas de ácido pega fogo e interdita Via Dutra, maior rodovia do país,
por seis horas. Acidente poderia liberar carga tóxica, o que ofereceria risco de vida, diz PM. PÁG.15

Governo anula
a eleição do
Conselho de
Mobilidade
ônibus. Prefeito Izaias Santa-

na (PSDB) anula processo que
elegeu membros do Conselho
de Mobilidade Urbana. PÁG.8

