viver&

Cultura. Valeparaibanos lançam documentário que busca as raízes
e debatem a importância das canções:‘We need songwriters’. CAPA

S.O.S. Verde
ALERTA. Inpe registra, em apenas um mês, 1.102,57 quilômetros quadrados de áreas de
alerta de desmatamento e degradação na Amazônia Legal. É a natureza em risco. PÁG.12
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VALE+

DINHEIRO PÚBLICO LISTA REÚNE PROJETOS EM 33 DAS 39 CIDADES DO VALE DO PARAÍBA; MAIORIA DAS OBRAS É MUNICIPAL

PREVIDÊNCIA

REFORMA CORRE
RISCO DE ATRASO
Presidente Jair Bolsonaro
(PSL) afirma não ver problema
se votação da Previdência
atrasar. Texto está na
comissão especial. BRASIL&

TCE: região tem R$ 1,5 bi em
obras atrasadas ou paradas
De acordo com relatório, RMVale tem 125 obras públicas paralisadas ou então
em atraso, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura
guaratinguetá
Xandu Alves
@xandualves10

A RMVale tem R$ 1,5 bilhão
em obras paralisadas ou atrasadas, segundo levantamento
do TCE (Tribunal de Contas

corujão

programa faz
6.000 exames

do Estado de São Paulo). Os dados foram atualizados em abril
deste ano. A lista traz 125 obras
públicas em 33 cidades, em áreas como saúde, mobilidade e
educação, como construção de
unidades de saúde, escolas e
pavimentação. De acordo com
o TCE, o relatório apresenta os
dados de todas as obras parali-

70

POR CENTO
das obras públicas
relacionadas estão atrasadas
e 30% estão paralisadas

meninas enfrentam a frança

são josé

No Vale, programa ‘Corujão
da Saúde’, bandeira da
gestão João Doria (PSDB),
realiza 6.000 exames; a
meta é fazer 31 mil. PÁG.10

Felicio critica
criação de
regras para
usar patinetes

jacareí

pró-lar: mp
cobra r$ 1,2 mi

polêmica. Prefeito declara
que projeto em tramitação na
Câmara vai na ‘contramão’ do
que a sociedade deseja. PÁG.4

MP ajuiza ação e pede que
dois ex-gestores e a um
prestador de serviço da PróLar paguem R$ 1,2 milhão
como ressarcimento. PÁG.8

taubaté
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sadas e atrasadas informados
pelas prefeituras e os órgãos
contratantes, durante os meses
de fevereiro e março de 2019.
Os dados fazem parte do ‘Mapa
Virtual de Obras’ desenvolvido
pelo TCE. No Vale do Paraíba,
do total de 125 obras, as prefeituras foram contratantes em
104 delas, 83% do total. PÁG.2

Brasil encara as donas da casa
Divulgação/CBF

esportes&. Seleção Brasileira tem seu desafio pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina
de futebol neste domingo, às 16h, quando terá pela frente a França, a anfitriã da competição. CAPA

Ortiz suspende
obrigação de
ônibus circular
com cobrador
transporte. Por meio de

decreto, prefeito suspende lei
municipal que obrigava a presença de cobradores. PÁG.5

