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

Show
do Tim

música.
Léo Maia, filho
de Tim Maia, sobe
ao palco no Vale e faz
show em homenagem
ao pai, cantando
grandes sucessos.
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Rodrygo
comemora
chance de
jogar pela
Seleção.

propeína.
Conhece a droga da
corrupção? Banda faz crítica
à política em música. CAPA

CAPA
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VALE+

política Tribunal DIVULGA ‘MAPA DAS CÂMARAS’ NA INTERNET, COM os GASTOS DE VEREADORES E VALOR PER CAPITA

brasília

BOLSONARO
ABANDONA PSL
Presidente Jair Bolsonaro
anuncia a saída dele do PSL
e confirma a ida ao partido
Aliança pelo Brasil, sigla que
ainda vai ser criada. PÁG.13

TCE: Poder Legislativo gasta
R$ 231 mi no Vale em um ano
Gastos incluem despesas com pessoal e custeio da estrutura e corresponderam
a 9% do total das receitas tributárias arrecadadas pelas cidades e dos repasses
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

As 39 Câmaras do Vale do Paraíba gastaram R$ 231 milhões
em um período de 12 meses,
de setembro do ano passado a

taubaté

dedetização
após tragédia

agosto de 2019, de acordo com
levantamento do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo). Os gastos representaram 9% do total arrecadado pelos municípios durante o mesmo período, com cerca de R$
2,55 bilhões, incluindo a receita
tributária própria, como IPTU
e ISS, e mais repasses feitos

415

VEREADORES
têm as Câmaras Municipais
dos 39 municípios existentes
na região do Vale do Paraíba

congresso promulga reforma

economia

Após a morte de um bebê
picado por um escorpião
em uma creche, prefeitura
publica edital para dedetizar
unidades escolares. PÁG.9

Embraer tem
prejuízo de
R$ 314 milhões
no 3º trimestre

jacareí

concurso: fase
acaba extinta

balanço. Embraer apura pre-

juízo líquido de R$ 314,4 milhões no terceiro trimestre do
ano, conforme balanço. PÁG.3

Após MP ir à Justiça,
governo Izaias Santana
(PSDB) extingue fase de
concurso público de agente
comunitário da saúde. PÁG.6

taubaté
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pelo estado e pela União, como
ICMS e IPVA. O percentual dos
gastos dos vereadores no Vale
comparados às receitas municipais é maior do que a média estadual, de 7,79% para o mesmo
período --R$ 2,79 bilhões para
R$ 35,8 bilhões de receita. Na
região há um total de 415 vereadores nos 39 municípios. PÁG.5

Nova previdência está valendo
Marcelo Camargo/Agência Brasil

brasil&. Quase nove meses após ser proposta pelo governo, deputados e senadores promulgaram
a reforma da Previdência nesta terça-feira. A medida atinge cerca de 72 milhões de brasileiros. CAPA

Projeto de
minirreforma
gera impasse;
votação ‘trava’
câmara. Vereadores devem
se reunir para tentar resolver
impasse da minirreforma administrativa da Câmara. PÁG.7

