viver&

esportes&

Telona. Confira a programação completa dos filmes em cartaz em todo o Vale do
Paraíba. ‘A música da minha vida’ é um dos destaques para os apaixonados. PÁG.36

Doce da Vida
culinária.
Raíza Costa, dona do primeiro
canal dedicado a confeitaria, faz
cozinha show em São José. CAPA

Futebol.
Palmeiras
enfrenta o
Fortaleza
fora de
casa.

poesia visual.
Revista Artéria, de poesia
visual, é tema de uma mostra
no Sesi São José. PÁG. 35
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VIVA A EXPERIÊNCIA.

Baixe o app Clube+ OVALE e aproveite por 30 dias grátis.

VALE+
recomeço

pets ajudam
presos no vale
Detentos em processo de
ressocialização e animais
abandonados encontram
uns nos outros a chance de
mudar de vida no Vale. PÁG.17

ASSISTÊNCIA MINISTÉRIODIZQUEHÁOSCILAÇÕESMENSAISNOORÇAMENTODOPROGRAMA

taubaté

Bolsa Família corta
26 mil beneficiários
do Vale em 4 meses

Reforma de
área e parques
lineares vão
custar R$ 9,9 mi

Governo Bolsonaro corta 26 mil pessoas consideradas pobres do
Bolsa Família nos últimos quatro meses no Vale do Paraíba. BRASIL&
são 4.857 casos em 2019 na região
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eares e a reforma de mais três
espaços existentes na cidade
deverá custar R$ 9,9 mi. PÁG.14

ranking. Municípios estão no
ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil, segundo o
Connected Smart Cities. PÁG. 12

Confira nesta edição com
exclusividade a relação dos
alunos aprovados na prova
da Embraer. PÁGS.20 E 21

1º Caderno
Ideias& Política

caf. Criação de seis parques lin-

20 acidentes com feridos por dia
Charles de Moura/Arquivo PMSJC

SINAL DE ALERTA. Principal causa de mortes violentas no Vale, o trânsito mata quase uma pessoa
por dia e ainda registra 20 acidentes com feridos diariamente, de acordo com o Infosiga. PÁGS. 2 E 3

UPA atende
até 40% mais
do que público
estimado
saúde. Aberta há três anos, a
UPA Dr. Thelmo de Almeida
Cruz realiza cerca de 19 mil
atendimentos a cada mês. PÁG.8

