viver&

Cultura. Caderno traz programação completa de filmes em cartaz nos cinemas do
Vale do Paraíba, além de novidades sobre os famosos e o mundo da televisão PÁG.20

Show
na tela

televisão.
Globo confirma a
segunda temporada
de ‘PopStar’. Final
da primeira edição
acontece neste
domingo.
PÁG.18

Adeus a Rogéria.
Corpo da atriz vai ser velado
nesta quarta. Confira mais a
respeito da artista. PÁG. 19

esportes&
Seleção.
Seleção fica
no empate
contra a
Colômbia nas
Eliminatórias
CAPA
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eSPECIAL NÚMERO TEVE AUMENTO DE 91% NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS; NO VALE, CRISE JÁ FECHOU 51 MIL EMPREGOS

MANINHO

CÂMARA APROVA
NOVA DENÚNCIA
Legislativo aprova nova
denúncia contra o vereador
Maninho Cem por Cento.
Caso segue para a Comissão
de Ética da Casa. PÁG.7

Na região, crise dobra ‘fuga’
de pessoas para fora do país
Nos dois últimos anos, 454 moradores da RMVale optaram por deixar o país
e morar no exterior; a crise econômica explica o aumento da saída do Brasil
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

Quase dobrou a quantidade
de pessoas da RMVale que
deixou o Brasil para morar
no exterior. Na comparação

taubaté

empréstimo do
caf é aprovado

entre 2013 e 2016, de quando
são os dados mais recentes, o
número saltou de 111 para 213
pessoas no Vale, um aumento
de 91,89%. Os dados são da
Receita Federal, que exige a
“Comunicação Definitiva de
Saída do País” de quem vai
morar fora. O levantamento é
feito desde 2013. Os dados de

91,8

por cento
de aumento teve o fluxo de
valeparaibanos que decidiram
morar em países do exterior

NA MIRA DE JANOT

DELAÇÕES

Após 26 meses de espera,
governo Ortiz pode assinar
empréstimo de US$ 60
mi junto ao CAF. Senado
aprovou a transação. PÁG.4

Novo áudio
da JBS cita 3
ministros do
Supremo

jacareí

hamilton nega
irregularidade

jbs. Gravação cita os nomes
de três ministros do Supremo
e ex-ministro. O áudio coloca
as delações em xeque. CAPA

Ex-prefeito de Jacareí presta
depoimento à CPI do PróLar e diz que desconhecia
destino dos recursos
enviados à entidade. PÁG.6

corrupção

ÍNDICE
1º Caderno
Ideias& Política

10 págs.

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

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

2016 incluem documentos entregues até segunda-feira. Em
2016 e 2015, 454 moradores do
Vale foram morar no exterior.
No biênio anterior, foram 273
residentes que se mudaram.
Eles fugiam da crise: de janeiro de 2014 (início da crise) a
julho deste ano, a região perdeu 51,3 mil empregos. PÁG.3

Lula e Dilma são denunciados

Arquivo

brasil&. Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo os ex-presidentes Dilma e Lula,
além dos ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci pelo crime de organização criminosa. PÁG.14

PF acha malas
de dinheiro
em imóvel de
ex-ministro
geddel. Operação da PF fla-

gra milhões de reais dentro
de malas em apartamento de
Geddel Vieira Lima. PÁG.13

