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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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acidente proprietário da área em que ocorreu a queimada pode responder pelo caso, afirma polícia

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

Polícia Civil apura causa da
tragédia na Carvalho Pinto
Queimada às margens da rodovia é apontada como a causa do acidente, que
matou duas pessoas e feriu mais 20 em Jacareí. A tragédia comoveu o Brasil
jacareí
Xandu Alves
@xandualves10

A Polícia Civil de Jacareí instaurou inquérito para investigar a causa da queimada que
teria provocado o acidente

POLÍTICA

IPTU: VOTAÇÃO
FICA PARA QUINTA

na Rodovia Carvalho Pinto,
na manhã da última quartafeira. O engavetamento de 36
veículos --dois caminhões e
34 carros-- causou a morte de
duas pessoas e feriu outras
20. Testemunhas confirmaram que havia fumaça no viaduto da Carvalho Pinto, local
do engavetamento, no km 75.
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pessoas
morreram e ainda outras 20
ficaram feridas no acidente,
que envolveu 36 veículos

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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Motoristas também disseram
que havia nevoeiro na estrada,
mas a visibilidade estava boa.
A visão só foi prejudicada por
causa da fumaça. Em um dos
morros às margens da estrada,
havia uma área pegando fogo
na hora do acidente. O dono
do terreno pode ser responsabilizado pela tragédia. PÁG.3

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

Câmara quer
comprar cinco
notebooks por
até R$ 18 mil
jacareí. Equipamentos têm
custo até 73% acima do que
é cobrado no mercado por
máquinas melhores. PÁG.6

