viver&

Cultura. Pregador Luo lança seu novo disco, defendendo que o hip hop e a palavra
cristã podem andar lado a lado. Mais do que isso, podem render boa música. PÁG.26

Cine &
Pipoca!

em cartaz.
Que tal curtir um
cineminha neste fim
de semana? Confira
o que está em cartaz
na região e veja os
trailers no flip.
PÁG.28

FESTIVALE.
Peça ‘Adeus, Palhaços Mortos’
encerra o festival nacional de
teatro neste domingo. CAPA

esportes&
Brasileirão.
Corinthians
vai até aVila
e enfrenta o
Peixe neste
domingo.
CAPA
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VALE+
brasil&

geddel é preso
pela pf na bahia
Depois da apreensão de
R$ 51 milhões em dinheiro
em ‘bunker’, agentes da PF
prendem ex-ministro de
Temer em Salvador. CAPA

TRÂNSITO MOTORISTA QUE ATROPELOU E MATOU QUATRO JOVENS É IDENTIFICADO

são josé

Na contramão, Vale
tem alta nas mortes
por atropelamento

Via Cambuí:
obra começa
em janeiro,
diz governo

Número de vítimas fatais aumentou 23% na região em 2017, indo na
contramão dos outros tipos de acidente, segundo o Estado. PÁGS. 2 E 3
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capoeira: paz e
ajuda ao congo
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Drone vira
nova arma na
guerra contra
a dengue
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eixo entre as zonas leste e
sudeste começa na segunda
quinzena de janeiro. PÁG.12

saúde. Prefeitura vai gastar
R$ 350 mil anuais com drone
que será usado para fiscalizar
criadouros do Aedes. PÁG.11

Capoeirista Carla Natureza,
que é do Vale, vai embarcar
para a África e usar sua arte
para ajudar crianças usadas
como soldados. PÁG.13

1º Caderno
Ideias& Política

mobilidade. Construção do

EUA em alerta para o furacão
mundo. Mais forte já registrado no Oceano Atlântico, o furacão Irma deverá atingir a Flórida durante a
madrugada de domingo. Governo dos EUA amplia estado de emergência. Na América Central, o Irma já
provocou um rastro de destruição. Já são milhares de pessoas desalojadas e dezenas de mortes. PÁG.18

Plano prêve a
construção de
um Hospital
Municipal
meta. Jacareí define as ações
para melhorar a saúde e plano inclui a construção de um
Hospital Municipal. PÁG.8

