viver&

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

Rio Fantástico
NOVO FILME.
O novo filme da série ‘Animais
Fantásticos e Onde Habitam’ vai
se passar no Rio. PÁG.18

esportes&
Futebol.
Após saída
de Carille,
Timão
faz novas
mudanças.

música.
Sollo Duo, de Ligia Kamada
e Luise Martins, prepara o
seu primeiro single. CAPA
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VALE+

comércio São José, Ilhabela e São Sebastião lideram as vendas; Guará tem maior déficit da rmVale

são josé

cambuí: obra
está na justiça
Moradores da zona leste
dizem à Justiça que governo
não cumpriu decisão judicial
de suspender um trecho da
obra da Via Cambuí. PÁG.10

Exportação no Vale cai 12%
e reduz o superávit de 2019
Empresas da região exportaram US$ 1,12 bilhão a menos na comparação entre
janeiro e outubro deste ano com o mesmo período de 2018, afirma governo. PÁG.3
tchibum! piscinas públicas liberadas até março

recursos

estado: verba
da linha verde
Embora prefeitura adote um
discurso otimista, Estado ainda
não confirma possível aporte
de R$ 30 milhões para o
projeto da Linha Verde. PÁG.5

sarampo

guará registra
primeiro caso
Vigilância Epidemiológica de
Guaratinguetá confirma o
primeiro caso de sarampo no
município no ano de 2019. Há
outros seis suspeitos. PÁG.8
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Cláudio Vieira/ PMSJC

são josé. Com entrada gratuita, piscinas públicas estão abertas em São José. Para ter acesso e aproveitar a água durante esses dias
de calor, é preciso acessar o ‘São José Viva’. São 10 piscinas e mais três até dezembro. Elas estarão abertas até março de 2020. PÁG.8

BRASIL&

são josé

Porteiro do
áudio não é o
do ‘seu Jair’

Paço só vai
ter AVCB em
abril de 2020

MARIELLE. Porteiro em áudio
não é o mesmo que afirma ter
falado com ‘seu Jair’, afirma
reportagem de jornal. PÁG.12

fogo. Alvo de ataque na sex-

Divulgação

ta-feira, Paço Municipal só terá
o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros depois de abril. PÁG.8

Divulgação

