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

esportes&

Viva Michael
diSCO PóStumO.
Terceiro álbum póstumo do ‘Rei
do Pop’ vai ser lançado no fim do
mês. É o disco ‘Scream’ . PÁG. 19

Europa.
Bola já vai
começar
a rolar na
Champions
League.

SOBRE O PALCO.
Descentralização e apoio da
iniciativa privada são metas
do Festivale em 2018. CAPA

PÁG.24
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VALE+
BRASIL&

JUIZ SUSPENDE
LENIÊNCIA DA J&F
Justiça Federal determina
a suspensão do acordo de
leniência firmado pela J&F.
Joesley Batista e Ricardo
Saud chegam à cadeia. CAPA.

ECONOMIA REGIÃO FECHA 650 POSTOS DE TRABALHO EM SÓ UM MÊS , APONTA O CIESP

TRAGÉDIA

Novo corte de vagas
freia recuperação da
indústria na RMVale

Motorista é
liberado pela
polícia após
matar quatro

Nível de emprego industrial sofre queda no Vale do Paraíba no mês
de agosto, interrompendo sequência de recuperação no setor. PÁG. 10
CESTA BÁSICA EM QUEDA
FURACÃO

BRASILEIROS
NARRAM DRAMA
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de prédios
históricos
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NOVO CENTRO

PAÇO. Após adiar para 2018 a
mudança do Novo Centro, o
governo faz análise do futuro
dos prédios históricos. PÁG.5

Reportagem especial
mostra drama vivido por
brasileiros do Vale que
estão no rastro do furacão
Irma na Flórida. PÁG.3

1º CADERNO
Ideias& Política

POLÍCIA. Após ser localizado
pela PM, motorista envolvido
na morte de jovens é ouvido
e liberado em São José. PÁG.9

Feijão, frango e leite mais baratos
Rogério Marques/OVALE

SEU BOLSO. Levantamento mostra queda no preço da cesta básica, com destaque para o frango, o
feijão carioquinha e o leite em caixa. Valor médio na região, de acordo com o estudo do Nupes, é de
R$ 1.550,25 para uma cesta básica com total de 44 itens. Preço teve queda 0,30% em agosto. PÁG.10

Prefeitura
quer reforma
administrativa
no Instituto
PREVIDÊNCIA. Prefeito Izaias
Santana quer corte de cargos
e criação de funções no Instituto de Previdência. PÁG.6

