viver&

Telinha. Sítio do PicapauAmarelo e o futuro da televisão são alguns dos assuntos
de hoje no Canal 1, coluna do jornalista Flávio Ricco, especialista em televisão. PÁG.18

Cine &
Pipoca!

telona.
Jojo Rabbit é
um dos filmes em
cartaz nos cinemas do
Vale do Paraíba. Confira a
programação completa
e divirta-se!
PÁG.20

esportes&
A-2.
Taubaté
tenta driblar
turbulência
após dois
tropeços.

música.
Família tradicional de S. Luiz
reúne gerações de músicos
engajados na cultura. CAPA
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VALE+

mobilidade REIVINDICAÇÃO DE cidadeS DO VALE FOI ATENDIDA PELO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA de bolsonaro

planalto

bolsonaro
faz mudanças
Presidente Jair Bolsonaro
anuncia mudanças em seu
governo. Onyx Lorenzoni
deixa o comando da Casa
Civil após polêmica. PÁG.12

Marginais no trecho entre
Caçapava e Jacareí estarão
na nova concessão da Dutra
Em um encontro na Fiesp, Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, confirma
que a Via Dutra terá pistas marginais em todo o trecho entre Caçapava e Jacareí
são josé dos campos

boeing

embraer: mpf
quer reanálise
Ministério Público Federal
quer que Cade reanalise
aprovação dada a acordo
entre Embraer e Boeing, no
final de janeiro. PÁG.14

Xandu Alves
@XanduAlves10

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas,
confirmou que a Via Dutra
terá pistas marginais em todo

o trecho entre Caçapava e Jacareí, como reivindicavam prefeitos da RMVale. Em encontro na
Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo) na manhã desta quinta-feira, para debater a nova concessão, Tarcísio
disse que os pedidos feitos por
São José serão contemplados
no edital deste novo contrato. A

2021

prazo
em que vence a atual
concessão da Via Dutra, por
onde país escoa 50% do PIB

lula encontra-se com francisco

atual concessão vence em 2021.
“Tudo o que a cidade colocou
[no pedido] já está contemplado, as marginais foram corrigidas e teremos as marginais
completas. Retiramos as marginais que estavam erradas. Tudo
foi resolvido”, disse o ministro
a uma representante da cidade,
que participou do evento. PÁG. 3

são josé

emprego

VLP: após
revés no TCE,
nova licitação
é aberta

1º emprego
paga 75% menos
Salário médio pago para a
modalidade de 1º Emprego
no Vale fechou 2019 com
média de R$ 1.400, segundo
os dados do Caged. PÁG.10
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vaticano. O ex-presidente Lula (PT) encontrou-se ontem com o papa Francisco no Vaticano.
Na foto no Twitter, Lula disse que conversou sobre “um mundo mais justo e fraterno”. BRASIL&

Ex-servidor
é condenado
a 14 anos
por explosão
PÁG.8

