viver&

Cultura. Público brasileiro prefere assistir séries
dubladas, aponta uma pesquisa da Netflix. PÁG.19

Mãos
à Obra!

em cartaz.
Mostra no Sesi
expõe o processo
criativo de artistas que
usam brinquedos,
cartas e outros itens
em seus obras.
CAPA

esportes&
Futebol.
Peão doVale
é campeão
em Barretos e
competirá
nos EUA.
CAPA
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JACAREÍ PoR mEio Do bAnco Do Povo, PREfEiTuRA vAi DisPonibilizAR finAnciAmEnTos DE ATé R$ 7.500

VaLe+
BRASIL&

TEMER DIZ QUE
‘VAI RESISTIR’
Na expectativa de ser alvo
de nova denúncia, Temer faz
postagem nas redes sociais
e diz ter força para resistir e
impedir que país pare. CAPA

Projeto ‘Belezura’ revitaliza
comércio para atrair clientes
Governo Izaias lança hoje programa para revitalizar a fachada e o interior de
lojas de Jacareí, tornando os estabelecimentos mais atrativos para o público
JACAREÍ
Hernane Lélis
@hernanelelis

CIDADES

De olho em driblar a retração
da economia e garantir que
o final de ano seja de rendimento para os comerciantes

GUERRA CONTRA
ENTULHÓDROMO

COREIA DESAFIA O MUNDO

de Jacareí, a prefeitura da cidade lançará nesta quarta-feira
um projeto para revitalizar a
fachada e interiores das lojas,
tornando os estabelecimentos
mais atrativos para os consumidores e diminuindo ainda a
poluição visual no município.
Além de recursos financeiros
para viabilizar a reforma, a

7,5

MIL
reais será o valor da linha
de crédito para lojistas que
quiserem investir no negócio

Depois de mapeamento,
prefeitura declara guerra
aos lixões e promete fechar
90 entulhódromos em
bairros de São José. PÁG.8

VICE: CONVÊNIO
PAGAVA MAIS

SÃO JOSÉ. Setor imobiliário

se posiciona contra a proposta da prefeitura em aumentar
o valor do IPTU. PÁG.4

Vice-prefeito de São José
pagava R$ 50 por consulta
a médicos em seu convênio.
Prefeitura quer pagar R$ 22
na rede pública. PÁG.5

SEGURANÇA

ÍNDICE
10 págs.

BRASIL&
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4 págs.

VIVER&
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Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

IMPOSTO

Mercado
imobiliário é
contra alta no
valor do IPTU

SAÚDE

1º CADERNO
Ideias& Política

proposta prevê ainda curso
de qualificação e mão de obra
técnica para os planos de revitalização. Por meio do Banco
do Povo, o governo Izaias Santana (PSDB) vai disponibilizar
financiamento de até R$ 7.500,
com juros a 0.35% ao mês, aos
lojistas interessados em incrementar seus negócios. PÁG.6

Míssil eleva tensão na Ásia
MUNDO. Míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou território japonês e depois caiu no oceano,
elevando a tensão na Ásia. EUA e Japão classificam o caso como ‘ameaça sem precedentes’. PÁG.14

Megaoperação
no Vale tem
saldo de mais
de 180 prisões
POLÍCIA. Operação em toda

a RMVale teve l87 suspeitos
presos e ainda 32 adolescentes apreendidos. PÁG.9

