viver&

Cinema. ‘Frozen 2’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas da região. Confira os
maiores destaques e escolha o seu preferido! Compre a pipoca e divirta-se! PÁG.21

Cine Estreia
em cartaz.
Aves de Rapina chega aos
cinemas com primeiro grupo de
heroínas mulheres. CAPA

esportes&
Verdão.
Scarpa diz
que deseja
recuperar
espaço no
Palmeiras.

música.
Cia. Cabelo de Maria vai
apresentar o show musical
‘Baianá’ nesta quinta. PÁG.20

PÁG.23
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VALE+

Aeronaves da FAB decolam com destino à China

trump

impeachment
acaba barrado
Presidente dos EUA, Donald
Trump se livra do processo de
impeachment após votação
no Senado. Ele era acusado de
abuso econômico. PÁG.15

Marcelo Camargo/Agência Brasil

segurança

cinturão tem
nova proposta
RMVale reestrutura projeto
do cinturão eletrônico de
câmeras para tentar tirá-lo
do papel. Promessa foi feita
na gestão Alckmin. PÁG.8

jacareí

horas extras:
r$ 3,8 mi no ano
Suspensas desde dezembro
por economia, horas extras
representaram o custo de
R$ 3,8 milhões em 11 meses
do ano passado. PÁG.6

coronavírus. Duas aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) deixaram o país nesta quarta para buscar os brasileiros em Wuhan.
A volta ao Brasil está prevista para sábado. Após o retorno, os brasileiros e tripulantes das aeronaves ficarão de quarentena. CAPA

economia Ilhabela e São José possuem maior superávit da região; já Guará, jacareí e Taubaté registram déficit

Vale começa 2020 com queda
de 34% na balança comercial
RMVale inicia ano com saldo positivo de US$ 196,1 mi na balança comercial, de
acordo com o governo federal. O saldo é 34% menor do que em janeiro de 2019
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A RMVale iniciou 2020 com
saldo positivo de US$ 196,1
milhões na balança comercial,
tendo exportado US$ 628,3

milhões e importado US$ 432,2
milhões no primeiro mês do
ano. Os dados foram divulgados
pelo Ministério da Economia.
No entanto, as boas notícias
terminam aí. O superávit foi
34% menor do que o registrado
em janeiro de 2019, de US$ 296
milhões. Também houve queda
nas exportações e nas impor-

196,1

milhões
de dólares foi o superávit
da região na balança comercial
em janeiro, segundo o governo

tações, respectivamente com
-26% e -22%. A região exportou
US$ 847,2 milhões e importou
US$ 551,1 milhões em janeiro do ano passado. O volume
exportado em janeiro de 2020
(US$ 628,3 milhões) é o menor
para um único mês desde julho
de 2018, quando a região vendeu US$ 602,8 milhões. PÁG. 3

