viver&

Telona. ‘As Trapaceiras’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas do Vale do Paraíba,
com Anne Hathaway no papel principal. Confira a programação e divirta-se! PÁG.20

Triste Partida
no palco.
Inspirada na obra de Luiz Gonzaga,
peça “Procurando Luiz” chega aos
palcos e fala sobre amizade. CAPA

esportes&
Futebol.
DanielAlves
chega ao
Tricolor nos
braços na
torcida .

vagas abertas.
Projeto Guri está com 481
vagas abertas para cursos
gratuitos na região. PÁG. 19
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DESMATAMENTO PRESIDENTE DIZ QUE DADOS publicadOS SOBRE A AMAZÔNIA SÃO ‘MENTIROSOS’ E FORAM DIVULGADOS POR ‘MAUS BRASILEIROS’

Militar assume Inpe interinamente;
Bolsonaro critica ‘maus brasileiros’
Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, escolhe o militar Darcton Policarpo Damião para
dirigir o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) interinamente. Troca gera protesto. BRASIL&
primeira etapa do trem intercidades ligaria rmvale à região de campinas

Chineses confirmam interesse no Trem, afirma Doria
Divulgação/Governo do Estado

negócio da china. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o interesse da CRCC (China Railway Construction Corporation), uma gigante do setor de
construção ferroviária, na implantação do Trem Intercidades, que irá ligar o Vale a outras regiões paulistas. A reunião foi realizada durante missão em Pequim. PÁG.8

ECONOMIA

investimento

servidores

Balança
tem superávit
de US$ 2,7 bi

Pacote de
R$ 10 milhões
em Guará

Felicio quer
mudar regras
para bolsas

vale. Dados oficiais mostram
que a região teve superávit de
US$ 2,70 bi na balança comercial de janeiro a julho. PÁG.3

obra. Prefeito Marcus Soliva

política. Governo de S. José
envia ao Legislativo um projeto
que altera regras do Programa
de Bolsas de Estudo. PÁG.5

Divulgação

(PSB) promete fazer pacote de
recapeamento em 10 ruas com
valor de R$ 10 milhões. PÁG.6

Divulgação

