viver&

Telona. Sucesso entre a garotada,‘Um espião animal’ é um dos destaques em cartaz
nos cinemas do Vale do Paraíba. Confira a programação completa e divirta-se! PÁG.20

Bituca noVale
clube da esquina.
Milton Nascimento vai encerrar a
turnê ‘Clube da Esquina’ em S. José.
Show será no dia 18 de abri. PÁG.19

esportes&
Timão.
Corinthians
enfrenta
velho algoz
em busca
da vaga.

retratos.
Exposição explora retratos e
autoretratos conhecidos em
todo mundo e no Vale. CAPA

CAPA

5

Fevereiro
2020

MIN 21
MAX 28

EDIÇÃO vale da fé

Ano 9 • R$ 3,00 • Edição concluída às 21h07 • www.ovale.com.br

VALE+

planejamento objetivo é definir diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento de estratégias

trânsito

acidente mata
fisiculturista
Tarcisio Gripp, 28 anos,
morreu em um acidente
com sua bicicleta no Jardim
Aquarius. Tragédia provocou
comoção na cidade. PÁG.8

Após 5 anos, plano regional
deve sair do papel até junho
Prazo foi estimado pelo Conselho da RMVale. Plano regional aguarda sinal
verde do governo estadual para sair do papel, após cinco anos de promessas
são josé dos campos
Thaís Leite
@_thaisleite

política

justiça nega
exonerações
Poder Judiciário decide
negar liminar pedida pelo
Ministério Público para
exonerar comissionados da
Câmara de São José. PÁG.5

No papel há cinco anos, o
PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado)
deve ter seu primeiro passo

até junho deste ano. A previsão
é do atual presidente do Conselho da RMVale, Vitor de Cássio
Miranda, Vitão (PSDB), de Paraibuna.Segundo ele, a primeira
medida para a criação do PDUI
deve ser a contratação, por
meio de certame, de uma série de profissionais que devem
atuar na estruturação do plano
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MILHÕES
de reais é o valor estimado
para a execução do plano de
desenvolvimento regional

é a meta da montadora para 2020

SEGURANÇA

Polícia prende
220 CDPs em
uma década
na RMVale,
aponta Estado

saúde

lei da fila vai
para o supremo
Lei da fila por especialistas,
de Taubaté, será analisada
no STF. Presidente do TJ
aceitou enviar ao Supremo o
recurso da Câmara. PÁG.7

PÁG.8

professores
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de desenvolvimento. “Estamos
aguardando o sinal verde do governo, houve já uma sinalização
no orçamento, já está previsto o
recurso”, afirmou Vitão. Os primeiros passos do PDUI também
devem ser seguidos de uma sequência de audiências para debate do planejamento regional,
de acordo com o Estado. PÁG. 3

Caoa vai produzir 35 mil carros
Divulgação

economia. Com fábrica em Jacareí, montadora Caoa Chery projeta a fabricação de 35 mil carros
em 2020, o que representa um aumento de 40% comparado à produção de 2019 (25 mil). PÁG.10

Sob críticas,
Izaias propõe
aumento de
3,8% na rede
municipal
PÁG.6

