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

Teatro
& Férias

palcos.
Teatro Colinas
realiza Festival
de Férias com peças
de teatro infantis com
ingressos de R$ 20 a
R$ 40. Vale a pena!
PÁG. 19

esportes&
Verdão.
Polêmico,
Deyverson
está indo
embora do
Palmeiras.

as cores falam.
Centro cultural em Ilhabela
recebe exposição de artista
plástica italiana. CAPA

CAPA
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ESPORTES MAIORES MONTANTES SERÃO REPASSADOS PARA VÔLEI, HANDEBOL E FUTSAL

rmvale

Atletas: Ortiz destina
R$ 5,547 milhões para
pagamento de ‘salário’

Número de
presos supera
a população
de 20 cidades
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VALE+
OBRA DO ARCO

MP: PAÇO NEGA
CRIME NA PONTE
Em inquérito conduzido
pelo MP, prefeitura nega ter
cometido crime ambiental
nas obras do Arco. PÁG.6

Governo irá gastar R$ 5,547 milhões em 2020 para o pagamento de
bolsa auxílio a atletas que competem por equipes de Taubaté. PÁG. 4
TUMULTO DEIXA 50 MORTOS NO IRÃ
automóveis

previsão de
mais vendas

Brasil&
Política e Mundo

5 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 28.

economia

Exportação
para China e
Argentina cai
R$ 8 bi no Vale

habitação

ÍNDICE
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frenta superlotação no Vale e
número de presos bate população de 20 municípios. PÁG.8

mapa. Balança comercial do
Vale do Paraíba perdeu US$ 2
bilhões em vendas para China
e Argentina, diz governo. PÁG.3

Anfavea estima alta de 9,4%
na venda de veículos novos
este ano. A projeção é de
3,05 mi de unidades. PÁG.14

1º Caderno
Ideias& Política

CADEIA. Sistema prisional en-

Iraque: base dos EUA é atingida
Divulgação

brasil&. Enorme tumulto deixou ao menos 50 mortos no meio da multidão que lotou as ruas
da cidade natal do comandante militar iraniano. No Iraque, foguetes atingem base dos EUA. CAPA

Desabrigados:
Izaias envia
projeto para a
doação de lotes
jacareí. Famílias do Bela Vis-

ta deixaram casas em março
de 2019, depois do registro de
fortes chuvas na cidade. PÁG.7

