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Teatro! Espetáculo infantil montado por uma companhia joseense
mescla dois clássicos:The Beatles e os Saltimbancos. Confira! CAPA

Beatles é o bicho ié-ié-ié!
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SAÚDE

‘Fiz dois mandatos
voltados para o
desenvolvimento’

S. José descarta
risco de epidemia
de coronavírus;
pacientes têm alta
e deixam hospital

Prefeito Ortiz Junior (PSDB) fala sobre os últimos desafios,
promessas não cumpridas e problemas na Saúde e Ensino

Divulgação

Vírus. Planeta está em alerta
vale. Vigilância Epidemiológi-

ca de S. José informa que dois
pacientes que estavam internados em hospitais privados
com suspeita de coronavírus
tiveram alta médica e já voltaram para suas casas. PÁG.12
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cidades caem
em ranking

ônibus

Cidades do Vale caem
em ranking do emprego,
divulgado pelo Caged. São
José, São Sebastião e Jacareí
ficaram abaixo da 300ª
posição na lista. PÁG.14
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Balanço de governo. Tucano concede entrevista à Gazeta de Taubaté e fala sobre seus dois mandatos
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Após sete anos de governo,
o prefeito de Taubaté, Ortiz
Junior (PSDB), entra em 2020

no oitavo e último ano de sua
gestão. Em entrevista concedida à Gazeta de Taubaté, o
tucano falou sobre obras que
pretende concluir ainda esse
ano, promessas não cumpridas e problemas na Saúde e na
Educação. “Conseguimos superar as dificuldades”. PÁGS. 2 E 3
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anos
terá Ortiz Junior (PSDB)
quando deixar o Palácio do
Bom Conselho ao final do ano
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Sato deixa o
comando e
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