viver&

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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VALE+

política administração municipal ainda não divulgou quantas vagas serão oferecidas nestes cargos

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

Ortiz prevê novo concurso
para 25 cargos na prefeitura
Serão abertos ainda processos seletivos para outros 5 cargos; do total de 30 cargos,
18 foram contemplados pelos concursos em 2015, que poderiam ser prorrogados
taubaté
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O governo do prefeito Ortiz
Junior (PSDB) abriu licitação
para contratar uma empresa
especializada na organização

POLÍTICA

IPTU: VOTAÇÃO
FICA PARA QUINTA

de concursos públicos e processos seletivos. O edital cita
o interesse em abrir concursos
públicos para 25 cargos: agente de trânsito, assistente social, braçal, coletor, cuidador,
dentista, dentista especialista,
enfermeiro, escriturário, instrutor de artes, médico, médico especialista, motorista,
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concursoS
foram realizados pela
prefeitura em 2015; resultado
tem validade de quatro anos

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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motorista paramentador, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor, técnico de enfermagem, técnico de equipamento
odontológico, técnico de necropsia, técnico de raio-x, técnico de saúde pública, técnico
de segurança do trabalho, técnico em farmácia e também
técnico em saúde bucal. PÁG.4

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

