viver&

Carnaval. Concursos de marchinhas agitam cidades da região e
aquecem os tamborins dos foliões. O que vai cair na boca do povo. CAPA

Filmes que vão
bombar em 2020!
Fica a dica. Confira a lista mais esperada pelos cinéfilos de plantão, com todos os
principais destaques que estarão na telona neste ano, como ‘Ave de Rapina’. CAPA
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VALE+

ENTREVISTA TUCANO AFIRMA QUE AINDA NÃO DECIDIU SOBRE REELEIÇÃO

coronavírus

LEI PARA TENTAR
CONTER DOENÇA
Presidente Jair Bolsonaro
sanciona lei que trata das
medidas de enfrentamento
emergencial do novo
coronavirus. BRASIL&

nacional

Izaias critica falta
de repasses e afirma
que mobilidade é
desafio do governo
Em entrevista exclusiva a OVALE, prefeito de Jacareí destaca que
encerrou três primeiros anos de gestão sem déficit orçamentário

segurança

polícia espera
mais efetivo
Com déficit de 314 homens,
a Polícia Civil do Vale do
Paraíba aguarda a chegada
de novos integrantes para
compor o efetivo. PÁG.11

ESPORTES&

BOLA ROLANDO
PELO PAULISTÃO
Caderno traz a cobertura
completa do Campeonato
Paulista e mostra a batalha
do Burro da Central para se
manter na ponta da A-2. CAPA
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Arquivo

Xeque. Mais desmatamentos
meio ambiente. Mais de 280
quilômetros quadrados da floresta tropical brasileira foram
destruídos em janeiro. Dados
do Inpe mostraram que a destruição dobrou se comparada
com janeiro de 2019. PÁG.18

jacareí
Caíque Toledo e Thaís Leite
@jornalovale

No início de seu quarto ano
à frente da Prefeitura de Jacareí, Izaias Santana (PSDB)
afirma que quer avançar esse
ano em importantes obras
viárias para a cidade, como a
Terceira Ponte, a duplicação
da Castelo Branco e o novo
trevo de ligação com São
José dos Campos. O tucano
criticou a falta de recursos
federais ao município e reafirmou que não será possível
concluir o novo Pronto-Socorro Municipal. “Município
está tendo que arcar com
custos da saúde que são, em
grande parte, de responsabilidade do governo federal”,
diz Izaias, que teve recentemente a liberação de US$ 60
milhões do CAF para iniciar
esperadas obras de Mobilidade Urbana. PÁGS. 2 E 3

Desmatamento
da Amazônia
dobra em um ano,
de acordo com
dados do Inpe

mobilidade

Problemas
em licitações
devem atrasar
Linha Verde
PÁG.4

terminal
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planos. Com verba de US$ 60 milhões, do CAF, a Prefeitura
de Jacareí planeja iniciar, entre outras, a obra da Terceira Ponte

Taubaté abre
licitação para
a concessão
da Rodoviária
PÁG.8

