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

Curta
Cinema

festival.
Município
de Jacareí recebe
no mês de setembro
festival de cinema de
curtas produzidos em
cidades do interior.
CAPA

esportes&
Futebol.
Meta do
Tricolor é
equilibrar
as contas
bancárias.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18

PÁG.24

11

Julho
2019

MIN 9
MAX 23

www.ovale.com.br
R$ 3,00 • Ano 10 Nº 2.780 • Edição Vale do Paraíba
Edição concluída às 21h03

VALE+

proposta de reforma vai passar por nova votação

sarampo

após 20 anos, s.
josé tem 1º cas0
Vigilância Epidemiológica
confirma primeiro caso de
sarampo em São José após 20
anos sem a doença. Há ainda
cinco casos suspeitos. PÁG.8

rmvale

pf ataca grupo
ligado a droga
Polícia Federal realiza
operação contra uma
quadrilha internacional
de drogas que abastecia
favelas do Rio. PÁG.3

jacareí

conselho tem
21 candidatos
Com 21 candidatos, Jacareí
realiza durante toda esta
quinta-feira a eleição do
ConMob (Conselho de
Mobilidade Urbana). PÁG.6
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Câmara aprova texto-base da Previdência
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

brasil&. Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto-base da reforma da Previdência. Na votação, foram
379 votos a favor e 131 contra, sendo que seriam necessários 308 para a aprovação. O texto vai passar por uma nova votação. CAPA

comércio exterior VALE ESTÁ ENTRE AS REGIÕES MAIS INDUSTRIALIZADAS, com 24% das transações de todo o estado

SP: ‘Top 100’ da exportação
reúne 4 cidades da RMVale
São José, Ilhabela, Taubaté e São Sebastião figuram entre os 10 municípios com
o maior volume de vendas para o exterior em 2019, de acordo com dados oficiais
são josé dos campos
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A RMVale tem quatro cidades
entre as 10 mais exportadoras
do estado de São Paulo. Estão
na lista São José dos Campos

(2ª colocada), Ilhabela (3ª), São
Sebastião (8ª) e Taubaté (10ª).
No total, a região foi responsável
por 21% das exportações do estado no primeiro semestre deste
ano. São Paulo é o estado mais
exportador do país, com 24%
das vendas de janeiro a junho.
Os dados são do Ministério da
Economia. As 23 cidades do Vale

5,5

BILHÕEs
de dólares foram exportados
pelas cidades do Vale durante
o primeiro semestre de 2019

que exportaram no primeiro semestre deste ano acumularam
US$ 5,505 bilhões em vendas ao
exterior, de um total de US$ 26,2
bilhões das exportações de São
Paulo. No total, 382 cidades paulistas fizeram comércio no exterior no período. A RMVale abriga
atualmente 27 das mil empresas
mais exportadoras do país. PÁG.3

