viver&

Na telona. Confira a programação completa dos filmes em cartaz nos cinemas de
todo o Vale do Paraíba. Homem-Aranha é um dos destaques para a garotada. PÁG.20

Olho no Oscar
BRASIL NA DISPUTA.
Filme ‘A Vida Invisível’, do diretor
Karim AÏnouz, é o escolhido para
representar o país no Oscar. PÁG.19

esportes&
Timão.
Pedrinho se
recupera e
está pronto
para jogar
decisão.

van gogh.
Shopping de S. Paulo recebe
mostra interativa de obras do
genial artista Van Gogh. CAPA
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MEIO AMBIENTE dADOS FORAM APONTADOS PELO MAPBIOMAS, UMA INICIATIVA DO OBSERVATÓRIO DO CLIMA EM PARCERIA COM PESQUISADORES

NATUREZA EM RISCO

Desmatamentos e queimadas destruíram no Brasil 71 milhões de hectares de vegetação nativa
nos últimos 30 anos, área equivalente a de cinco estados do país juntos: SP, PR, RJ, ES e CE. PÁG.12

Em risco. Índio da aldeia Kaiapó, no
Parque Nacional do Xingu, que se
situa no estado do Mato Grosso. Foto
de 2017. Nos últimos 30 anos, país
perdeu 71 milhões de hectares de
mata nativa, diz pesquisa.
Ricardo Stuckert/ Arquivo Fotos Públicas

S.O.S. AMAZÔNIA. Durante reunião, governadores da Amazônia Legal cobram presidente Jair Bolsonaro (PSL) a aceitar ajuda financeira de R$ 83 milhões do G7 para
ajudar no combate às queimadas. Pesselista prioriza críticas às questões indígenas durante encontro e diz que só aceitará verba após pedido de desculpas. BRASIL&

economia

mobilidade

saúde

Seade aponta
perda de 321
vagas no Vale

Obra do Arco
vai custar mais
de R$ 50 mi

Novo PS vai
ser entregue
em fevereiro

emprego. Levantamento feito

s. josé. Construção da ponte

guará. Prefeito Marcus Soli-

pelo Seade aponta RMVale como
uma das ‘lanternas’ na geração
de vagas no 1º semestre. PÁG.3

Divulgação

estaiada fica 3,79% mais cara,e
custará R$ 50,356 milhões. Entrega será em dezembro. PÁG.5

Claudio Vieira/ PMSJC

va (PSB) prevê inaugurar em
fevereiro o novo PS Municipal,
obra orçada em R$ 3 mi. PÁG.7

