viver&

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.20

Bond
& Billie

bond.
cantora Billie
Eilish foi escalada
para compor e cantar
a música tema do filme
“007: Sem Tempo Para
Morrer”.
PÁG.19

esportes&
Flórida.
Timão
encara seu
primeiro
desafio
deste ano.

televisão.
Apresentador Ratinho
está entre os destaques de
hoje do Flávio Ricco. PÁG.18
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VALE+

Defensoria PÚBLICA vai recorrer DA DECISÃO

políticA

mp contesta
cargo no paço
Ministério Público contesta
21 cargos comissionados da
Prefeitura de São José, que
abrigam atualmente 138
servidores municipais. PÁG.4

Justiça libera alta na tarifa de São José
Vitor Frachetta/OVALE

PESQUISA

MORTES SOBEM
DOBRO NO VALE
Número de mortes no Vale
sobe 2,66% entre 2017 e
2018, segundo o Seade, o
dobro da taxa estadual no
mesmo período. PÁG.3

jacareí

readequação
das lombadas
Prefeitura de Jacareí quer
‘readequação de lombadas’
por R$ 1,5 milhão. A proposta
será aberta pelo governo no
dia 21 de janeiro. PÁG.6

TRANSPORTES. Justiça libera alta de 7% na tarifa do transporte coletivo. O reajuste, que teve proposta apresentada pelo governo
Felicio Ramuth (PSDB) no fim de 2019, estabelece R$ 5,20 como maior valor, que será paga por empresas no vale-transporte. PÁG.5

VOLTA ÀS AULAS LEVANTAMENTO FEITO PELO NUPES MOSTRA QUE PAIS DEVEM PESQUISAR PREÇOS ANTES DE COMPRAR

Preço: material escolar varia
até 488% em cidades do Vale
Pesquisa avalia os preços de 12 itens da cesta básica de material escolar, com
aumento em oito deles comparado a janeiro de 2019; dica é pesquisar o preço
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Há itens de material escolar no
Vale do Paraíba com diferença
de até 488% entre os preços
máximo e mínimo encontra-

dos por pesquisadores do Nupes
(Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté). Levantamento
mostra que um apontador pode
ser encontrado entre R$ 1,29 e
R$ 7,59, dependendo da marca
e das características. “A pesquisa de preços pode produzir
uma economia ao consumidor,

12

itens
do material escolar foram
pesquisados em lojas situadas
em São José e Taubaté

quando da aquisição desta lista
de material escolar”, informou
o Nupes, que orienta o consumidor a formar grupos de famílias
e comprar os materiais em lojas
de atacado, cujos preços são
normalmente menores. Além
do apontador, a pesquisa identificou a borracha com diferença
de 245% no preço. PÁG. 8

