viver&

Eventos de pré-Carnaval devem ganhar as ruas de São José. Caderno traz ainda
teatro, cinema e a participação doVale no documentário que vai ao Oscar. PÁG. 26

Citação a Goebbels
causa exoneração
BRASIL&. Secretário de Cultura de Bolsonaro, Roberto Alvim, é exonerado depois de
parafrasear o ministro da Propaganda Nazista, Joseph Goebbels. Caso gera revolta. CAPA
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VALE+

política em levantamento paralelo, prefeito de s. josé diz ter cumprido 86% das metas

RMVALE

REPRESAS TÊM
ALTA NO VOLUME
Represas da RMVale ganham
22% de água em 75 dias, diz
a ANA, devido ao volume
de chuvas nos meses de
novembro e dezembro. PÁG.10

Promessômetro: Felicio
cumpre 62% das promessas
após três anos de mandato
Caderno especial mostra o andamento das promessas de campanha em S. José
e Taubaté. Felicio Ramuth cumpriu 62% das propostas; Ortiz Junior está com 12%

jacareí

oito creches
estão sem avcb
Após prazo, ao menos oito
creches ainda estão sem
AVCB. Outras seis que estão
em processo de renovação
do procedimento. PÁG.8

economia

atraso gera
queda no vale
Levantamento do TCE
mostra que 10 cidades do
Vale gastaram mais do que
arrecadaram no quinto
bimestre de 2019. PÁG.3
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Divulgação

governo. Obra da Rotatória do Gás, em S. José. Todos os dados estão no Promessômetro, ferramenta criada por OVALE
e Gazeta de Taubaté, podem ser conferidos -- promessa a promessa, todas delas -- no site dos jornais. DOCUMENTO ESPECIAL

são josé

taubaté

Prefeitura
busca acordo
com o MP para
o Fadenp

Câmara: em
2 anos, gastos
com viagens
caem 89,2%

PÁG.5
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