viver&

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

Balé no palco

festival de dança.
Vale vai ser palco do 1º Festival
Dança Brasil, com grupos de balé
de todo o país na disputa. PÁG.19

esportes&
Futebol.
Tricolor
não vai
cair, afirma
o técnico
Dorival.

grito de arte.
Grupo ‘As Bahias e a Cozinha
Mineira’ vai se apresentar na
Flim, em S. José, dia 15. CAPA
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VALE+

economia dados são do ministério do comércio exterior ; aeronaves respondem por mais de 46% do total

brasil&

furacão deixa
rastro de dor
Com ao menos 10 mortes,
furacão Irma provoca onda
de destruição no Caribe e se
aproxima da Flórida. Áreas
são evacuadas. PÁG.14

Aviões, petróleo e veículos
lideram exportação no Vale
Levantamento aponta que as aeronaves lideram o ranking da exportação no
Vale do Paraíba, com o petróleo ultrapassando os carros e ficando em 2º. PÁG. 3
atropelamento em são josé

SEGURANÇA

TRÁFICO LIDERA
QUEIXAS NO 181
Disque-Denúncia revela que
76% das queixas policiais
nas três maiores cidades do
Vale estão relacionadas ao
tráfico de drogas. PÁG.9

JACAREÍ

é rua de feira?
iptu mais baixo
Projeto em discussão na
Câmara de Jacareí propõe
desconto no IPTU para
imóveis instalados em ruas
onde ocorrem feiras. PÁG.6
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Tragédia mata 4 jovens e comove a região
ACIDENTE. Morte de quatro jovens com idade entre 19 e 29 anos comove toda a região. As vítimas foram atropeladas brutamente durante a
madrugada de ontem, na rodovia Geraldo Scavone. Três das vítimas estavam socorrendo um motociclista, que havia caído e estava no meio
da pista -- ele também morreu. O motorista, que ainda não está identificado, fugiu sem prestar socorro. A polícia investiga a tragédia. PÁG.8

taubaté

felicio

Ortiz promete
construção de
arena até 2019

Infração de
motorista vai
ser apurada

esportes. A obra terá valor
de R$ 19 milhões, segundo a
pevisão do governo, e deverá
ser concluída até 2019. PÁG.4

paço. Governo cria comissão
para apurar infração cometida pelo motorista que guia o
carro oficial de Felicio. PÁG.5
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