viver&

Estreia. Indicado ao Oscar, filme ‘O Escândalo’ fala sobre crise de assédio sexual
e moral na Fox News, com Robbie Margot, Charlize Therron e Nicole Kidman. CAPA

Cine &
Pipoca!

telona.
Que tal pegar
aquele cineminha
hoje? ‘Espião Animal’
é um dos destaques
em cartaz e promete
animar as crianças.
PÁG.20

esportes&
Paulista.
Timão
estreia
em busca
do tetra
inédito.

ghost bikes.
Série de documentários
sobre Ghost Bikes tem sua
última exibição. PÁG.19
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VALE+

ex-presidente lula aparece na segunda posição

previdênciA

felicio mantém
rito urgente
Após afirmar que o rito
urgente do projeto de
Reforma da Previdência seria
retirado, prefeitura recua e diz
que rito será mantido. PÁG.5

CNT: Bolsonaro lidera a disputa por 2022
Carolina Antunes/Presidência da República

atraso

Samu: taubaté
culpa ‘vizinhos’
Ortiz Junior vincula demora
no pagamento dos salários
dos funcionários do Samu
a atrasos nos repasses das
outras cidades do Vale. PÁG.4

jacareí

COI já custa
R$ 5,7 milhões
A implantação do COI (Centro
de Operações Integradas)
custa, até o momento, quase
R$ 5,7 milhões aos cofres de
do município. PÁG.6

brasil&. O atual presidente Jair Bolsonaro aparece com 29,1% das intenções de voto para a eleição de 2022, seguido pelo petista
Luiz Inácio Lula da Silva (17%), segundo pesquisa da CNT. Depois aparecem Ciro Gomes, Sergio Moro, Fernando Haddad e outros. CAPA

economia PESQUISA DA FUNDAÇÃO SEADE MOSTRA queda brusca em novos negócios nos municípios da região

Volume de investimento tem
redução recorde na RMVale
Com o segundo pior índice da série histórica, Vale do Paraíba registra queda de
91% no volume de investimentos confirmados -- indo de R$ 2,2 bi para R$ 196,3 mi
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Com 11 investimentos confirmados de janeiro a setembro
de 2019, a RMVale acumulou
R$ 196,39 milhões em recursos

para empreendimentos, o segundo menor valor para o mesmo período da série histórica da
Fundação Seade, que começa
em 2012. Segundo a Piesp (Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo), divulgada nesta terça-feira, o valor
fez a região cair para o 6º lugar
entre as 15 regiões do estado. O

196

milhões
de reais em investimentos
confirmados teve a RMVale
entre janeiro e setembro

ranking contabiliza os maiores
volumes de investimentos no
ano -- Vale já foi terceiro lugar.
De janeiro a setembro de 2019 -três trimestres --, foram apurados 11 investimentos em seis cidades da região: São José (seis
empreendimentos), Jacareí,
Guaratinguetá, Pinda, Monteiro
Lobato e Santa Branca. PÁG. 3

