viver&

Cinema. ‘O Escândalo’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas do Vale. Confira os
maiores destaques e escolha o seu preferido! Compre a pipoca e divirta-se! PÁG.21

Vai uma foto?
let it go.
Personagens oficiais da saga
Frozen vão fazer uma sessão de
fotos em shopping do Vale. PÁG.20

esportes&
Futebol.
Tricolor
perde jogo
treino para
o Juventus
em Cotia.

jumanji.
Filme mostra segundo ‘level’
de Jumanji, com o surgimento
de novos personagens. CAPA
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rodovia GOVERNO FEDERAL PREPARA UM LEILÃO EM 2020 PARA NOVA CONCESSÃO DA VIA DUTRA; CONTRATO DA CCR NOVADUTRA VENCE EM 2021

Concessão da Dutra prevê 40 km
de marginais de Taubaté a S.José
ANTT faz audiências públicas e colhe sugestões para fechar o edital com regras para a nova concessão
da Via Dutra; já a Prefeitura de S. José quer aumentar vias marginais no trecho do Vale do Paraíba. PÁG.8
flagra da tempestade vermelha de júpiter
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universo. Rodopiando na atmosfera de Júpiter por centenas de anos, a Grande Mancha Vermelha é capturada neste close da câmera JunoCam da Juno. A tempestade
gigante agita a atmosfera , criando fluxos turbulentos a oeste. Este é um fenômeno recente observado pela primeira vez em dados baseados em terra em 2017. BRASIL&

transporte

PESQUISAS

mobilidade

Aumento na
tarifa passa a
valer segunda

Cemaden e
Inpe em ação
na Antártica

Obra do
Barreiro vai
fica mais cara

ônibus. Alta de 7% no valor da

gelo. Ministério quer usar o

taubaté. Obra de alargamen-

tarifa passa a valer a partir do
dia 20 em São José. Valor varia
entre R$ 4,50 e R$ 5,20. PÁG.4

Divulgação

Inpe e o Cemaden, ambos com
sede na RMVale, em missões
de pesquisa na Antártica. PÁG.9

Divulgação

to da Estrada do Barreiro sofre
novo reajuste de preço e seu
custo chega a R$ 22,2 mi. PÁG.7

