viver&

Na telona. Que tal pegar aquele cinema? Confira a programação completa de filmes
em cartaz nos cinemas doVale do Paraíba. Coringa é um dos grandes destaques. PÁG. 20

Novo Game
entrevista.
Começa na indústria dos games
a contagem regressiva para uma
revolução: Death Stranding. CAPA

esportes&
Futebol.
Ralf está
de volta
aos treinos
após
acidente.

canal 1.
Nova Poliana promete dar o
que falar no SBT, diz colunista
Flávio Ricco. Confira! PÁG. 18

PÁG.22
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CHEGUEI PARA MUDAR A SUA VIDA! VIVA A EXPERIÊNCIA.

VALE+

novo zoneamento objetivo do governo é INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM bairros NA PERIFERIA

são josé

zona azul vai
subir em 2020
Novo contrato de concessão
da Zona Azul, que entrará
em vigor em abril de 2020,
prevê aumento da tarifa de
R$ 1,20 para R$ 2/hora. PÁG.8

Zoneamento social congela
novos loteamentos em área
Faixa entre as zonas sul e leste de S. José, passando pelo residencial Pinheirinho
dos Palmares, foi classificada uma ‘Macrozona de Ocupação Controlada’. PÁG.3
no santuário, religioso chamou direita de ‘violenta’

imóveis

top 100 tem 4
cidades do vale
Quatro cidades do Vale
são incluídas no ‘Top 100’
da busca para a compra de
apartamento no país. PÁG.10
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Arcebispo vira alvo de grupos conservadores
Caíque Toledo/ OVALE

capital da fé. Arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes vem sendo atacado nas redes sociais por grupos conservadores
em razão da homilia que fez no Santuário Nacional, quando criticou o “tradicionalismo” e afirmou que “a direita é violenta”. PÁG.5

Economize até 50% nos melhores lugares.

Os 30 primeiros
diasClube+
são GRÁTIS!OVALE
Baixe
o app
Cadastre-se e comece a aproveitar os descontos.
e aproveite por 30 dias grátis.
*não é necessário cartão de crédito
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