viver&

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

E o Oscar vai para...
veja filmes em cartaz
na telona. Que tal pegar aquele cineminha neste fim de semana do Oscar, a maior
premiação da sétima arte? Confira a programação completa nas salas do Vale. PÁG.28
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cegonha PESQUISAMOSTRA DIFERENÇA ENTRE AS CIDADES QUANTO AO ÍNDICE DE NATALIDADE E enVELHECIMENTO

coronavírus

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

Maioria dos municípios do
Vale tem taxa de natalidade
abaixo da média do estado
Vinte e seis cidades da RMVale, entre elas Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá,
têm índice abaixo da média em São Paulo. Já São José supera a taxa estadual
guaratinguetá

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

Xandu Alves
@xandualves10

O Vale do Paraíba está ficando mais velho pelo aumento
da longevidade e a redução
do número de nascimentos,

conforme pesquisa da Fundação Seade --dados de 2018. Não
à toa, 26 cidades da região,
entre elas Taubaté, Jacareí e
Guaratinguetá, estão no grupo
dos municípios com taxa de
natalidade menor do que a estadual, de 13,77 nascidos por
mil habitantes. Cachoeira Paulista lidera com 13,76. Taubaté

13,75

nascimentos
a cada grupo de 100 mil
habitantes é a media do Vale
do Paraíba, segundo o Seade

dados apontam danos à amazônia

tem 13,4, Jacareí 13,16 e Guará
12,56. No final da tabela, Arapeí tem 7,69, Monteiro Lobato
(8,41) e Bananal (9,38). O Vale
tem 15 cidades entre as 200
com a maior taxa de natalidade de São Paulo, entre elas São
José dos Campos, com 13,97
nascidos para cada grupo de
mil habitantes. PÁG. 10

mobilidade

ESPORTES&

Problemas
em licitações
devem atrasar
Linha Verde

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

PÁG.4
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Desmatamento dobra, diz Inpe
Walter Duerst/World Economic Forum

brasil&. Desmatamento agressivo na Amazônia começou mais cedo em 2020, segundo agentes
do Ibama. Dados do Inpe revelam que a destruição dobrou em janeiro comparada a 2019. PÁG.12

Taubaté abre
licitação para
a concessão
da Rodoviária
PÁG.8

