viver&

esportes&

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

Super
Heroínas

panteras.
Clássico, filme
‘As Panteras’ está
de volta à telona e com
novo elenco, mas com a
mesma promessa de
muitas aventuras.
CAPA

Futebol.
Seleção
está pronta
para tentar
enfrentar
Messi.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.19

CAPA

14

Novembro MIN 19
2019
MAX 26

Ano 6 Nº 1.870 • R$ 3,00 • Edição concluída às 20h27
www.gazetadetaubate.com.br

cofres públicos lEVANTAMENTO DO TCE REVELA QUANTO CADA uma das 39 CIDADEs DO VALE investe em Seu RESPECTIVo legislativo

Cada vereador custa mais de R$ 1 mi
por ano em S. José, Taubaté e Jacareí
Sete municípios da RMVale têm investimento acima de R$ 1 mi por ano em cada vereador, aponta
relatório do TCE. No Legislativo de S. José, cada parlamentar custa R$ 2,4 mi a cada 12 meses. PÁG.3
governo bolsonaro nega ter apoiado ação dos invasores

Embaixada da Venezuela sofre invasão em Brasília
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasil&. Após Eduardo Bolsonaro (PSL) ter apoiado o ato ocorrido na embaixada da Venezuela em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro classificou como “invasão”
o acontecido e disse que tomaria as “medidas necessárias”. Partidários de Guaidó invadiram a embaixada e discutiram com grupos que apoiam Nicolás Maduro. CAPA

mobilidade

indústria

temporários

Cambui e Arco
ainda em 2019,
diz prefeitura

GM abre novo
PDV e oferece
salário extra

Legislativo
cobra Ortiz
por alternativa

s. josé. Gestão Felicio mantém

vagas. Pela segunda vez em

taubaté. Câmara cobra de

a previsão de entregar as obras
da Via Cambuí e ponte estaiada
até o dia 31 de dezembro. PÁG.5

Cláudio Vieira/ PMSJC

novembro, a General Motors
abre PDV (Plano de Demissão
Voluntária) em S. José. PÁG.10

Lucas Lacaz Ruiz/A13

Ortiz alternativa caso TJ considere ilegal a lei sobre contrataçao de temporários. PÁG.4

