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Divirta-se! Caderno traz tudo o que você precisa saber para curtir
o fim de semana com muita música, cinema e arte. Aproveite! CAPA
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VALE+
mundo

eua reforçam
sanções ao irã
EUA intensificam sanções
econômicas contra o Irã em
meio ao momento de tensão
envolvendo os dois países.
Trump diz que cortará
“bilhões de dólares”. CAPA

SEGURANÇA APARELHOS ESTÃO ENTRE OS OBJETOS MAIS BUSCADOS PELOS LADRÕES

SÃO JOSÉ

Vale tem 30 furtos e
roubos de celulares
a cada 24h, diz SSP

Linha Verde:
suspensão do
TCE preocupa
governo e Felicio
teme por VLP

Boa notícia é que os crimes estão em queda na comparação
com o mesmo período de 2018, de acordo com dados oficiais

Divulgação

Mobilidade. Visão do projeto
paço. Felicio se diz preocu-

pado com a decisão do TCE
de suspender a licitação para
compra de 12 VLPs. Receio
é de que não dê tempo de fabricá-los até a nova concessão
do transporte público. PÁG.5

aviação

embraer: ue
adia definição

taubaté

Comissão Europeia adia
decisão sobre Embraer para
fim de abril. Boeing aguarda
o aval para comprar 80% da
divisão de jatos comerciais
da empresa brasileira. PÁG.14
Caíque Toledo/ Arquivo OVALE
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Em queda. Apesar de expressivo, número de celulares furtados ou roubados no Vale teve queda em 2019
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Em média, cerca de 30 celulares foram roubados ou
furtados no Vale do Paraí-

ba por dia no ano passado.
O levantamento foi feito por
OVALE com dados oficiais da
SSP (Secretaria de Estado da
Segurança Pública). A boa notícia é que os roubos e furtos
de celulares na RMVale caíram
em 2019, ao menos no período
de janeiro a novembro. PÁG. 10

27

MIL
furtos e roubos foram
registrados no Vale do Paraíba
entre janeiro e novembro

Ministério Público
abre inquérito
para investigar
denúncias do HU
PÁG.4

jacareí

Após um ano e
meio, fiscalização
eletrônica vai
ser retomada
PÁG.8

