viver&

Cultura. Confira a programação completa dos filmes em cartaz nos cinemas da região,
além de informações sobre os bastidores da televisão e o universo dos famosos. PÁG.20

Master chef
Só pROfISSIOnAIS!
Reality culinário estreia nova
temporada só com profissionais.
E a região está na cozinha. CAPA

E O OSCAR VAI...
Ministério da Cultura divulga
a lista de filmes brasileiros na
briga pela indicação. PÁG. 18

esportes&
Seleção.
Brasil deTite
e Neymar vai em
busca da décima
vitória seguida
na Eliminatória.
CAPA
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VALE+
JACAREÍ

TURISMO É UMA
APOSTA DE IZAIAS
Jacareí busca título de
município turístico para
tentar movimentar o setor,
ainda pouco explorado, e
garantir repasses. PÁG.6

SEGURANÇA QUARENTA HOMENS DE FOLGA VÃO REFORÇAR O COMBATE AO CRIME

POLÍTICA

Fluxos do funk estão
no alvo da Atividade
Delegada em S. José

Para Felicio,
aumentar
arrecadação
é prioridade

Combate aos bailes ‘proibidões’ é uma das missões do Bico Oficial
da PM, que será retomado na cidade a partir do próximo dia 15. PÁG. 7
EUA COBRAM ‘DURAS SANÇÕES’
EM RISCO

FOGO É AMEAÇA
À MATA, DIZ INPE

BRASIL&
Política e Mundo
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Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

Aparecida
terá esquema
especial de
vigilância
mais de 4 milhões de fiéis até
o fim do ano e PM cria ação
especial de segurança. PÁG.9

ECONOMIA

Serviço
puxa oferta
de primeiro
emprego
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RELIGIÃO

ROMEIRO. Cidade vai receber

Número de queimadas na
Mata Atlântica, bioma que
corta o Vale, teve aumento
em 2017, de acordo com
dados do Inpe. PÁG.13

1º CADERNO
Ideias& Política

COFRES. Elevar a arrecadação
com impostos municipais é a
prioridade da prefeitura para
a área econômica. PÁG.3

Tensão em marcha na Coreia

Divulgação

MUNDO. Após a Coreia do Norte realizar um teste com uma bomba de hidrogênio, os Estados Unidos
cobram da ONU a adoção das ‘sanções mais duras possíveis’ contra o regime de Kim Jong-un. Ontem,
os norte-americanos declararam que a paciência do governo de Donald Trump ‘tem limite’. BRASIL&

MERCADO. Com a indústria e
a construção em baixa, setores de serviço e comércio são
opções para jovens. PÁG.10

