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

Foco é
a Chave

coluna.
Foco é a chave
para tirar do papel
as metas traçadas para
o Ano Novo. Confira
as dicas do colunista
Éllder Anunciato.
PÁG.19

esportes&
Copa SP.
Taubaté
vence novo
desafio e
enfrentará
oAtlético.

FOLIA.
Sesc apresenta show com
a Banda Estrambelhados,
com sons da folia. PÁG.18

PÁG.24
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balança comercial são josé, jacareí, ilhabela e pinda têm resultado positivo; taubaté e guaratinguetá registram déficit

Vale tem superávit de US$ 4,67 bi e
registra menor saldo em três anos
RMVale fecha 2019 com superávit de US$ 4,67 bilhões na balança comercial, menor saldo dos últimos
três anos. Os dados são do Ministério da Economia. O resultado é 12% inferior ao do ano anterior. PÁG.8
TRUMP LISTA 52 ALVOS NO IRÃ E INCLUI PONTOS CULTURAIS

Após carta, EUA descartam saída de tropas do Iraque
Ilustração

brasil&. Em declaração à imprensa, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, negou que o país esteja planejando uma retirada de suas tropas do solo
iraquiano após a circulação de uma carta do general William Shelly dizendo que os estadunidenses sairiam do Iraque em respeito à decisão do parlamento local. CAPA

zona azul

indústria

esgoto

Receita deve
crescer 140%
com concessão

Embraer põe
operários em
férias coletivas

Meta de 100%
de tratamento
é descartada

SÃO JOSÉ. Novo contrato de
concessão da Zona Azul prevê
um aumento de 140% na arrecadação do sistema. PÁG.4

avião. Embraer dá férias cole-

jacareí. Promessa de Izaias

Divulgação

tivas a 16 mil funcionários em
todas as unidades do país, desde esta segunda-feira. PÁG.13

Divulgação

Santana (PSDB), tratamento
de 100% do esgoto não será
concretizado neste ano. PÁG.7

