viver&

Cultura. Nega Duda traz roda de samba baiano para São José. Sambista vai ser
atração gratuita neste final de semana no Sesc, com muita cultura popular. PÁG.27

Som e
Atitude

música.
Dona de si e
dona do mundo,
cantora Iza faz show no
Vale do Paraíba. Confira
uma entrevista
com a artista.
CAPA

brasil&
Brasília.
Bolsonaro
promete
pacote para
ajudar a
área social.

grammy.
Confira como foi a
participação brasileira na
entrega do prêmio. PÁG.25
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crime organizado punições previstas pelos tribunais da facção variam da suspensão, exclusão ou execução

PCC cria ‘cartilha’ e código
de regras para criminosos;
‘lei’ tem até pena de morte

VALE+
ECONOMIA

reforma tem
saldo negativo
Região tem déficit de 1.940
vagas de emprego no setor da
indústria após a aprovação da
reforma trabalhista, durante o
governo Temer. PÁG.2

Caderno Documento OVALE revela a existência de um ‘código penal’ paralelo
criado pela facção criminosa e que orienta a conduta de seus 30 mil integrantes
são josé dos campos
Guilhermo Codazzi e Xandu Alves
@jornalovale

Vida se paga com vida.
A sentença traduz, de forma
curta, dura e direta, sem ape-

eleições 2020

lação, o conjunto de normas que
empunha o malhete do crime
organizado. Esta é a Justiça da
violência, a lei do PCC (Primeiro Comando da Capital), mais
temida organização criminosa
do Brasil, originária do sistema
prisional de Taubaté. Com exclusividade, OVALE obteve acesso
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ARTIGOS
tem o ‘código penal’ do crime
criado pela facção criminosa,
que tem a região como ‘berço’

a documentos sigilosos de serviços de inteligência, informações
de acesso restrito, que detalham
a ‘Cartilha de Condução’. O que
é? Trata-se de um conjunto de
regras de fidelidade e punições
para membros traidores da facção criminosa. A regra é: sangue
se paga com sangue. ESPECIAL

deixou pasta
para votação
Eleita vereadora, Patrícia
Juliani (PSDB) está deixando
o comando da Secretaria
de Assistência Social para
assumir sua cadeira. PÁG.8

fórmula 1 acelera em interlagos!

Saída de
Bolsonaro
mexe no PSL
da RMVale

taubaté

tj julga bilili
em dezembro

urna. Principais dirigentes evi-

Tribunal de Justiça julga
em dezembro pedido de
afastamento do vereador
Bilili de Angelis (PSDB) da
Câmara de Taubaté. PÁG.4

tam desembarque do PSL com
receio de que Aliança pelo Brasil
não seja criado a tempo. PÁG.5

praça do sapo

Ex-prefeito é
condenado em
processo do
camelódromo

ÍNDICE

s. josé. Ex-prefeito Eduardo

Cury (PSDB) é condenado por
irregularidades em construção
no centro da cidade. PÁG.10

jacareí

Divulgação/CBF

esportes&. Chegou a hora do GP do Brasil de Fórmula 1! O autódromo de Interlagos, em S. Paulo,
recebe neste domingo, às 14h, a penúltima etapa da temporada 2019 do mundial da categoria. PÁG. 31
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