viver&

esportes&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.28

Moda e
Fantasia

CARNAVAL.
Confira dicas de
moda e maquiagem
para cair no samba com
estilo e fazer bonito,
muito bonito,
durante a folia.
CAPA

ESCOLAS NA AVENIDA.
Agremiações de Taubaté,
Guará e Jacareí vão desfilar
durante o Carnaval. PÁG.26

Futebol.
Neymar já
está pronto
para o jogo
contra o
Madrid.
PÁG.30
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VALE+
uniforme

justiça barra
propaganda
Liminar do Tribunal de
Justiça de São Paulo barra
a publicidade no uniforme
e no material escolar dos
alunos de São José. PÁG.11

MERCADO EM CRISE REGIÃO SEGUE NA CONTRAMÃO DO ESTADO, QUE DOBROU O VALOR

Salários

RMVale sofre queda
de 90% no volume de
novos investimentos

Reajuste vai
ser estendido
aos diretores
e autarquias

Pesquisa da Fundação Seade aponta redução drástica no volume
de investimentos públicos e privados realizados na região. PÁGS. 2 E 3
s. josé quer 18 mil novos pontos de luz
campanha

vacinação vai
ter plantão
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São José tem
5.860 carteiras
suspensas,
aponta Detran
tran aponta número de multas
aplicadas e CNHs suspensas
em municípios do Vale. PÁG.12

segurança
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volante. Novo raio-x do De-

Quatro Unidades de Pronto
Atendimento de São José
estarão abertas durante o
Carnaval para a campanha
de vacinação. PÁG.10

1º Caderno
Ideias& Política

SECRETÁRIOS. Efeito cascata
da aprovação do aumento ao
secretariado de Felicio beneficia outros servidores. PÁG.4

São R$ 32 milhões em iluminação
Cláudio Vieira/ PMSJC

cidades. Prefeitura de São José dos Campos quer um empréstimo de R$ 32 milhões para custear
a implantação de 18 mil pontos de iluminação. A intenção é implantá-los até julho de 2019. PÁG. 10

Roubos de
carga sobem
80% no Vale,
revela Estado
alerta. Nos últimos quatro

anos o número de ocorrências teve alta. Polícia promete
novas ações na região. PÁG.13

