viver&

esportes&

Cultura. Confira a programação completa dos filmes em cartaz nos cinemas da região,
além de informações sobre os bastidores da televisão e o universo dos famosos. PÁG.20

Medo na tela
estreia no cinema!
Refilmagem de ‘IT, a Coisa’, um
clássico de Stephen King, chega
às telonas da região hoje. CAPA

Timão.
Corinthians
volta aos
treinos para
enfrentar
o Peixe.

fora da cozinha.
Representante do Vale deixa
a cozinha do Masterchef após
dura prova de fogo. PÁG. 19
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VALE+
mortalidade

taxa na região
é a mais baixa
Vale do Paraíba tem a
menor taxa de mortalidade
infantil desde 1980, quando
começou a série histórica,
aponta o Seade. PÁG.6

ECONOMIA TAUBATÉ TEVE DÉFICIT DE R$ 733 MILHÕES ENTRE JANEIRO E AGOSTO

lava jato

Vale registra saldo
de R$ 12 bilhões na
balança comercial

Palocci acusa
Lula e revela
R$ 300 mi
em propina

Dados do governo federal indicam superávit de R$ 12,1 bi na balança
comercial do Vale até agosto de 2017. Em 2016 eram R$ 846,5 mi. PÁG. 3
prefeito admite erro
furacãO

EUA EM ALERTA
CONTRA o irma

Brasil&
Política e Mundo
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POLÍTICA

Retomada
das obras da
Arena custará
R$ 50 milhões
a Felicio Ramuth aponta que
arena esportiva terá um custo adicional milionário. PÁG.5

jacareí
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da Lava Jato, ex-ministro liga
Lula a esquema de corrupção
que desviou milhões. CAPA

são josé. Relatório entregue

Preços abusivos e falta de
água desafiam moradores
da região da Flórida, que
lotam os supermercados à
espera do furacão. PÁG.14

1º Caderno
Ideias& Política

brasil&. Para a força-tarefa

Carro de Felicio em vaga irregular
flagrante. Veículo oficial usado pelo prefeito de S. José, Felicio Ramuth (PSDB), é flagrado parado
em uma vaga para pessoas com deficiência no estacionamento de um shopping. Tucano, que teve sua
CNH suspensa graças ao excesso de multas, admitiu erro e disse que o motorista foi advertido. PÁG.4

Governo quer
acabar com
‘dinheiro extra’
para entidade
Saneamento. Prefeito Izaias
Santana quer cortar valores
excedentes repassados para
a entidade SRJ. PÁG.6

