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.21

Oscar
& Brasil

cinema.
Premiado
em Cannes, filme
‘Bacurau’ chega
aos cinemas retratando
nordeste esquecido
no Brasil.
CAPA

esportes&
Futebol.
Timão
enfrenta o
Fluminense
por vaga na
semifinal.

Terra da cerveja.
Festival “Jacareí terra da
cerveja” reúne produtores da
cidade e food trucks. PÁG.20
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VALE+
empregos

região cai no
ranking de sp
Dos 25 municípios do Vale
citados no ranking paulista
do emprego, 64% caíram
de posição em julho na
comparação com junho. PÁG.15

Vale atinge 2,5 mi de
moradores e encara
desafios estruturais
Números mostram que a população do Vale do Paraíba cresceu 1%
em um ano e ganhou 24,2 mil moradores. Confira por municípios . PÁG.12
stf vai decidir repasse para a região

fiscalização

tce: blitz em 13
cidades do vale

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

3 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
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hospital. Prefeitura prorroga
por mais 24 meses o contrato
com a SPDM para a gestão do
HM (Hospital Municipal). PÁG.4

taubaté

‘Guerra de
pareceres’
marca análise
de projeto

rmvale

ÍNDICE
11 págs.

SPDM atuará
por mais dois
anos no HM
por R$ 382 mi

ipmt. Em pareceres, membros
de comissões de Justiça e de
Finanças divergem sobre projeto de aportes patronais. PÁG.6

TCE (Tribunal de Contas
de SP) faz fiscalização
surpresa para vistoriar o
fornecimento e controle de
remédios na RMVale. PÁG.10

1º Caderno
Ideias& Política

são josé

América do Sul debate Amazônia
Mayke Toscano/Secom-MT

amazônia. Líderes de países sul-americanos vão se reunir no dia 6 de setembro para discutir
uma política única de preservação da Amazônia e de exploração sustentável da região. PÁG.13

Cidades do
Vale chegam
a 46 casos
de sarampo
saúde. Sete cidades da região
confirmaram a ocorrência de
casos de sarampo de 2019. Até
agora já são 46 vítimas. PÁG.9

