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Cultura. Laerte Coutinho vai ser a ‘cereja do
bolo’ da Flim 2017, no Vicentina Aranha. CAPA

Cine pipoca!
de olho na telona.
Emoji é um dos filmes em cartaz
nos cinemas do Vale do Paraíba.
Confira a programação! PÁG.20

esportes&
Futebol.
Ansiedade
passa a ser
o principal
obstáculo do
Timão.
CAPA
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violência polícia diz que classificação das áreas em são josé é uma ‘irresponsabilidade’ do aplicativo

furacão

joseense ajuda
vítimas nos eua
Morando em Houston, Mila
Aquino chegou a fazer
uma jornada de 20 horas
de trabalho para ajudar as
vítimas do Harvey. PÁG.14

Por segurança, Uber amplia
bloqueio em ‘zonas de risco’
Após impedir chamadas em bairros da região sul, empresa amplia restrição
a outras áreas de São José, como Jardim São José 2, Galo Branco e Vila Paiva
são josé dos campos
Danilo Alvim
@DaniloAlvim

O aplicativo de mobilidade
Uber incluiu outras áreas de
bloqueio de sinal para chamadas de usuários em São

POLÍTICA

IPTU: VOTAÇÃO
FICA PARA QUINTA

José dos Campos. A iniciativa, que antes atingia sódeterminados pontos da zona sul,
chegou a outras regiões consideradas de risco. Ao todo, oito
bairros distribuídos em cinco
regiões do município estão no
novo mapa do Uber: Campos
dos Alemães e Dom Pedro 1º e
2º (sul), Vila Paiva e Vila Cân-

8

BAIRROS
estão com restrições para as
chamadas do aplicativo Uber,
de acordo com os motoristas

vale na missão de paz

Sem acordo na base,
votação da proposta de
reajuste no IPTU de São
José fica para a sessão da
próxima quinta-feira. PÁG.7

gm e embraer:
pedido de 9,2%

pesquisa. Apesar da queda

no ritmo, crescimento populacional tem índice acima da
média nacional no Vale. PÁG.8

Metalúrgicos da GM e da
Embraer aprovaram pedido
de reajuste salarial de 9,2%.
Negociação entre sindicato e
empresas vai começar. PÁG.10
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dida (norte), Limoeiro (oeste),
Galo Branco e Jardim São José
2 (leste), Vila Guarani e Vila
Santa Cruz (centro). A iniciativa de bloqueio teria acontecido após a morte do motorista
Marcos Antonio de Faria, que
ocorreu no início desse mês. O
bloqueio ocorre em horários e
dias específicos. PÁG.9

É a hora do adeus no Haiti
despedida. Com a presença de tropas do Vale, militares brasileiros começam a dar adeus à missão
de paz no Haiti após 13 anos. Até 15 de setembro, 85% dos militares já terão voltado ao Brasil. PÁG.14

Polícia Civil
apura causas
da tragédia na
Carvalho Pinto
acidente. Inquérito instau-

rado pela Polícia Civil busca
esclarecer as causas do acidente na rodovia. PÁG.3

