viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.20

Terror
na Tela

TEATRO.
Para os fãs do
gênero terror,
o filme ‘A Maldição da
Chorona’ está em cartaz
nas salas de cinemas
de todo o Vale.
CAPA

esportes&
Futebol.
Com show
de Messi,
Barcelona
fica perto
da decisão.

flávio ricco.
Coluna traz as principais
informações sobre o mundo
da TV e celebridades. PÁG.18
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religião CERCA DE 400 BISPOS BRASILEIROS ESTÃO REUNIDOS EM APARECIDA PARA A 57ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB, NO SANTUÁRIO NACIONAL

Previdência: no Vale, CNBB critica
reforma apresentada pelo governo
Em uma mensagem divulgada em Aparecida, CNBB diz que a reforma não deve ‘desistir da lógica
da solidariedade e da proteção social’. Bispos criticaram ainda ‘perda de direitos trabalhistas’. BRASIL&
militares da rmvale estão ajudando a acolher refugiados no norte

Crise na Venezuela antecipa envio de tropas da região
Exército/ Divulgação

operação acolhida. A tensão na Venezuela fez o Exército antecipar o embarque de 450 militares do Comando Militar do Sudeste -- sendo 56 deles da RMVale -- para
Roraima, onde atuarão na ‘Operação Acolhida’, na fronteira com o país latino. Trata-se de operação decretada pelo governo para acolher imigrantes venezuelanos. PÁG.3

são josé

taubaté

rota da fé

Habitação:
Felicio decide
alterar regras

Ortiz prevê
queda de 2%
nas receitas

PM faz ação
para combater
roubos na área

habitação. Prefeitura decide
alterar as regras do programa
habitacional da cidade para
fazer ‘varredura’ na lista. PÁG.5

orçamento. Governo Ortiz

romeiros. Contra ‘constantes’
assaltos, Polícia Militar realiza
operação especial de patrulhamento na ‘Rota da Fé’. PÁG.8

Cláudio Vieira/PMSJC

Junior (PSDB) prevê queda de
2% na arrecadação em 2020,
mostra o projeto da LDO. PÁG.4

Rogério Marques/Arquivo OVALE

