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Telona. Sucesso de público,‘Minha mãe é uma peça 3’ é um dos destaques em cartaz
nos cinemas doVale do Paraíba. Confira a programação completa e divirta-se! PÁG.20

Rolê Cultural
s. paulo 466 anos.
Aniversário de São Paulo tem
museus com entrada gratuita e
muitas outras atrações. CAPA

esportes&
Futebol.
Começa o
Paulistão!
Verdão e
Tricolor vão
a campo.

folia de reis.
Chegada das bandeiras vai
marcar o término do ciclo de
Natal com folias de reis. PÁG.19
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renda em um ano, governo bolsonaro retirou do programa 25 mil famílias da região

trânsito

sinal de alerta
contra mortes
Entre as 39 cidades do Vale
do Paraíba, 22 delas (56%)
ainda não cumpriram a meta
de reduzir pela metade as
mortes em acidentes. PÁG.8

Bolsa Família: RMVale
registra menor número de
beneficiários em 5 anos
Novos dados informam que 81.564 famílias foram atendidas pelo programa em
janeiro de 2020 no Vale do Paraíba; número só perde das 78.594 de janeiro de 2015
são josé dos campos

jacareí

terceira ponte
espera licença
Prevista para ter início em
janeiro, a obra da terceira
ponte deve ter que aguardar
mais para começar a sair do
papel em Jacareí. PÁG.6

Xandu Alves
@XanduAlves10

O governo Jair Bolsonaro
(sem partido) começou 2020
atendendo o menor número
de beneficiários no Bolsa Fa-

mília, no Vale do Paraíba, dos
últimos cinco anos. As 81.564
famílias que receberão o benefício em janeiro, segundo
dados do Ministério da Cidadania divulgados nesta segundafeira, só superam as 78.594 famílias atendidas em janeiro de
2015. Em todos os outros anos,
o número de famílias aten-

81,5

mil famíliaS
são atendidas pelo programa
de transferência de renda do
governo federal na RMVale

discurso de guedes em davos

didas em janeiro é maior do
que neste ano: 85.375 (2019),
86.594 (2018), 82.572 (2017) e
82.648 (2016). Na comparação
com janeiro do ano passado,
a região perdeu 3.811 famílias
ou -4,46% do total de beneficiários, o que dá uma média de
12,9 mil pessoas pobres fora
do programa em um ano. PÁG. 3

são josé

aeroporto

Custo da Via
Cambuí já
ultrapassa os
R$ 110 milhões

movimento
tem alta de 70%
Fluxo de passageiros cresce
70% no aeroporto de São
José na comparação com o
número registrado ao longo
de 2018, diz Infraero. PÁG.9

PÁG.5
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‘Pobreza é inimiga do ambiente’
Walter Duerst/World Economic Forum

brasil&. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça em Davo, na Suíça, durante
o Fórum Econômico Mundial, que hoje o ‘grande inimigo do meio ambiente é a pobreza’. PÁG.12

Farra: TJ
nega recurso
especial do
Legislativo
PÁG.4

