viver&

Cinema. ‘O Escândalo’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas do Vale. Confira os
maiores destaques e escolha o seu preferido! Compre a pipoca e divirta-se! PÁG.20

Melhor Filme
cinema coreano.
‘Parasita’ fatura quatro Oscars,
deixando cinema sul coreano em
destaque no mundo inteiro. CAPA

esportes&
Futebol.
Volta de
Pedrinho é
aposta do
Corinthians
na quarta.

festa na rua.
Ruas do centro de São José
foram tomadas por 20 mil
foliões no pré-Carnaval. PÁG.18
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segurança pública GOVERNO ESTADUAL PROMETE TAMBÉM A CRIAÇÃO DE UM DEIC REGIONAL em São JOSÉ ATÉ 2022

reforma

aprovação
no 1º semestre
Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia diz que
espera aprovar a reforma
administrativa ainda no
primeiro semestre. BRASIL&

Após 4 meses, Deic do Vale
ainda não recebeu policiais
Criada em outubro, por meio de decreto, unidade de elite da Polícia Civil ainda
não tem sequer equipe em Taubaté. Corporação promete reforço em março.
PÁG.3

temporal deixa são paulo debaixo d’água

taubaté

r$ 2,6 milhões
em semáfaros
Governo Ortiz Junior (PSDB)
prevê gastar até
R$ 2,6 milhões para
adquirir equipamentos para
semáforos inteligentes. PÁG.9

jacareí

texto reduz nº
de assessores
Tramita na Câmara projeto
de lei que pode retirar um
assessor de cada um dos
13 gabinetes parlamentares
a partir de 2021. PÁG.6
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Defesa Civil faz alerta para chuvas na região
Divulgação

mau tempo. Defesa Civil do Estado emite um alerta para chuvas intensas na RMVale nesta semana. Há possibilidade de temporais
com descargas elétricas e rajadas de vento. As chuvas podem atingir com mais intensidade o Litoral Norte e o Vale do Paraíba. PÁG.8

coronavírus

matéria-prima

Idosa é
internada com
suspeita da
doença no Vale

Redução nas
exportações já
ameaça setor
industrial

PÁG.8

Divulgação

PÁG.10

Divulgação

