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Telona. Sucesso de público,‘Minha mãe é uma peça 3’ é um dos destaques em cartaz
nos cinemas doVale do Paraíba. Confira a programação completa e divirta-se! PÁG.20

Novo Spider

agora é com elas!
Terceiro filme do Homem-Aranha
pelo MCU vai começar a ser filmado
em junho deste ano. PÁG.19

esportes&
Timão.
Com gols
na estreia,
Luan cai
nas graças
da Fiel.

encontro.
Peça mostra o fictício
encontro entre Malcolm X e
Martin Luther King Jr. CAPA
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VALE+

política MP INGRESSOU COM AÇÃO EM JULHO DE 2007, MAS DECISÃO FOI TOMADA PELA JUSTIÇA apenas nESSA SEMANA

via dutrA

passarelas e
mais marginais
Concessão da Via Dutra
prevê nove passarelas e
ainda 16 km de marginais em
São José, cidade do Vale que
mais será beneficiada. PÁG.8

Improbidade: 2 vereadores
e 11 ex-parlamentares são
condenados em Taubaté
Vereadores que atuaram na Câmara de Taubaté de 2005 a 2008 foram condenados
por aprovarem manobra que recriou cargos comissionados contestados pelo TJ
taubaté

economia

matéria-prima
sofre redução
Indústria importa US$ 673
milhões a menos de matériaprima em 2019. Queda pode
afetar nível de emprego e
impactar mercado. PÁG.10

Julio Codazzi
@juliocodazzi

Treze vereadores que atuaram
na 14ª legislatura da Câmara
de Taubaté (de 2005 a 2008) foram condenados essa semana

por improbidade administrativa.
Desse grupo, dois continuam no
Legislativo: os vereadores Orestes Vanone (PV) e Graça (PSD).
Outros 10 estão atualmente sem
mandato: Angelo Filippini, Ary
Filho, Henrique Nunes, Jeferson
Campos, Chico Saad, Luizinho
da Farmácia, Maria Tereza Paolicchi, Pollyana Gama, Pastor Val-

13

réus
foram condenados na ação
movida pelo Ministério
Público desde 2007

bolsonaro critica ‘tanta oposição’

domiro e João Virgílio Verjola. O
ex-parlamentar Carlos Peixoto,
também citado entre os réus condenados, morreu em um acidente de trânsito em abril de 2018.
Os réus foram condenados à
suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa de 10 vezes o
salário recebido à época. . PÁG. 4

são josé

educação

Paço lança
segunda
licitação da
Linha Verde

s. josé entrega
kits escolares
Prefeitura entrega kits
de materiais escolares do
ensino fundamental do
município. Paço aponta
economia de 5%. PÁG.6

PÁG.5
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‘Vida acabou depois da eleição’
Alan Santos/ Presidência

desabafo. Presidente Jair Bolsonaro declarou que não é fácil governar com ‘tanta oposição’
e, em tom de desabafo, disse que a ‘sua vida praticamente acabou depois das eleições’. PÁG.13

Justiça barra
a remoção
de moradores
em Jacareí
PÁG.7

