viver&

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

Cinco Estrelas
Quer ser bem avaliado?
Colunista Éllder Anunciato traz
uma série de dicas para quem usa
apps de transporte. PÁG.19

esportes&
Vírus.
Família de
craque do
Vale deixa
China por
precaução.

novo capivari.
Um novo Parque do Capivari
já começou a ser montado em
Campos do Jordão. CAPA

PÁG.22

4

Fevereiro
2020

MIN 22
MAX 28

EDIÇÃO vale da fé

Ano 9 • R$ 3,00 • Edição concluída às 21h17 • www.ovale.com.br

SEGURANÇA PÚBLICa Na contramão, indicador joseense é o mais baixo desde o início da série histórica da ssp, que começou em 1999

Vale domina Top 10 dos homicídios;
São José registra queda histórica
Caraguatatuba, Jacareí e Guaratinguetá lideram o ranking de homicídios por 100 mil habitantes no
estado, que tem ainda Taubaté em 6º e Pinda em 11º lugares. RMVale é a região com maior índice. PÁG.3
PRAZO PARA CONCLUSÃO DEVERÁ SER PRORROGADO

Embraer-Boeing: Comissão Europeia suspende análise
Divulgação/Embraer

decola? Comissão Europeia suspende a análise do acordo de joint venture entre a Embraer e a Boeing. Com isso, o prazo estimado para a conclusão do processo
de avaliação do acordo deve ser prolongado. O negócio entre as fabricantes já foi aprovado por instituições regulatórias nos Estados Unidos, China e Japão. PÁG.3

transporte

coronavírus

educação

Botão do
pânico contra
o assédio

Brasil vai
decretar
emergência

Izaias garante
uniformes no
primeiro dia

são josé. Em reunião, coleti-

brasil&. Mesmo sem casos
confirmados, decreto serve para
que governo tenha mais agilidade e possa se prevenir. CAPA

jacareí. Após série de atra-

vo sugere medidas para tentar
acabar com casos de assédio
no transporte da cidade. PÁG.10

Arquivo/OVALE

Divulgação

sos, governo promete que kits
serão entregues aos alunos durante a próxima semana. PÁG.6

