viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os filmes em
cartaz na nossa região. Basta escolher, pedir a pipoca e aproveitar! E boa diversão! PÁG.28

Doces
& Bolos

olha a dica.
Carol Fiorentino
traz a Taubaté seu
livro ‘Deu bolo’; evento
ocorre neste sábado,
no projeto ‘Brain
Fitness’.
CAPA

som da copa.
Robbie Williams e a russa
Aida Garifullina vão fazer a
abertura da Copa. PÁG. 19
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VALE+

corrupção reduz interesse pela seleção no mundial

é o amor!

sim! Nathalia
aceita se casar
Pedido de casamento feito
na capa de OVALE tem final
feliz: Henrique e Nathalia vão
se casar! Que sejam felizes
para sempre. PÁG.10

região

vale tem nove
cidades nota 10
Nove cidades localizadas no
Vale receberam nota máxima
da Cetesb pelo tratamento
dado aos resíduos sólidos
urbanos. PÁG.8

brasil&

FORO: RESTRIÇÃO
AFETA MINISTROS
Em ação envolvendo
Blairo Maggi, Turma do STF
(Supremo Tribunal Federal)
entende que há restrição de
foro para ministros. CAPA
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‘7 a 1’ político entra em campo na Copa
Lucas Figueiredo/CBF

esportes&. Às vésperas da Copa do Mundo, o desinteresse de parte da torcida brasileira é nítido, como mostra a nova pesquisa
do Datafolha. Os dados mostram que 53% dos brasileiros não estão preocupados com o maior evento esportivo do planeta. CAPA

comércio exterior levantamento foi realizado por ovale com base em dados do governo federal

Vale tem 9 das 100 principais
exportadoras de todo o país
Região possui 25 empresas entre as mil que mais venderam produtos em 2018
para o exterior, incluindo nove delas no ‘Top 100’. Embraer é a sétima colocada
TAUBATÉ
Xandu Alves
@xandualves10

Vinte e cinco empresas instaladas no Vale do Paraíba
estão entre as 1.000 que mais
exportam no país, segundo

levantamento do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. Nove dessas 25 da RMVale companhias
figuram entre as 100 maiores
exportadoras brasileiras. Todas
elas vendem ao exterior acima
de US$ 100 milhões por ano. A
lista conta com a Embraer (7º
lugar no ranking nacional) de

313

EMPRESAS
da RMVale comercializaram
produtos com o exterior entre
os meses de janeiro e maio

São José dos Campos, a Repsol Sinopec Brasil (19º), a Shell
Brasil Petróleo (34º) e outra
Repsol (38º), todas de Ilhabela,
a Volkswagen (51º) de Taubaté,
a Shell (53º) de Ilhabela, a General Motors (82º) de São José,
a Fibria Celulose (94º) de Jacareí e a Confab Industrial (100º)
de Pindamonhangaba. PÁG.3

