viver&

Música. Inscrições para as vagas do primeiro semestre do Projeto Guri em 2020 serão
abertas neste mês. São mais de 30 cursos gratuitos para crianças e adolescentes. PÁG.19

Cine &Pipoca
muita ação!
Invasão ao Serviço Secreto é um
dos destaques nos cinemas, com
muita aventura. Confira! PÁG.20

esportes&
Futebol.
Brasil faz
clássico
contra a
Argentina
na Arábia.

museu vivo.
Estátuas vivas em São
Sebastião destacam cultura
caiçara e as tradições. CAPA
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economia segmento SEGUE PERDENDO mais postos de trabalho na região; É O 7º MÊS NEGATIVO em 2019

VALE+
nacional

lula garante
pt na disputa
‘Não conseguirão tirar o PT
da disputa’, diz Lula. Expresidente disse que o PT
não nasceu para ser “um
partido de apoio”. PÁG.13

Indústria perde 2.000 vagas
e tem pior saldo desde 2017
Setor industrial da RMVale perde milhares de postos de trabalho nos últimos
12 meses, de acordo com o Ciesp. É o pior resultado no período em dois anos. PÁG.3
declaração cita crises no Iêmen e coreia

rmvale

50% da verba
para a câmara
Oito cidades do Vale do
Paraíba gastam mais de 50%
da arrecadação do município
com a Câmara Municipal,
revela o TCE. PÁG.4

jacareí

câmara rejeita
contas do pt
Câmara de Jacareí rejeita,
pela segunda vez no ano, as
contas do ex-prefeito Marco
Aurélio (PT), referentes ao
exercício de 2001. PÁG.6

ÍNDICE
1º Caderno
Ideias& Política

10 págs.

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

Cúpula do Brics ignora Bolívia e Venezuela
Alan Santos/ Presidência

brasil&. Declaração de Brasília que encerrou a cúpula dos Brics tratou de problemas humanitários internacionais em oito diferentes
países, como Iêmen e Coreia do Norte, mas ignorou as crises na Venezuela e na Bolívia e outros temas da América Latina em geral. PÁG.12

habitação

mobilidade

‘Pente fino’ vai
ser finalizado
em novembro

Barreiro tem
mais de R$ 1,3
mi em multas

são josé. Prefeitura quer

taubaté. Ortiz diz que, antes

concluir até o fim do mês o
‘pente fino’ na fila de espera da
habitação no município. PÁG.5

Claudio Vieira/PMSJC

de rescindir contrato com S.O.
Pontes, prefeitura fez 52 notificações contra a empresa. PÁG.8
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