viver&

Cultura. Caderno traz programação completa de filmes em cartaz nos cinemas do
Vale do Paraíba, além de novidades sobre os famosos e o mundo da televisão PÁG.20

Pabllo
vira Hit

Billboard.
Pabllo Vittar
estreia no ranking
‘Social 50’ da revista
Billboard, que destaca
os artistas que mais
bombam na rede.
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Seleção vai
enfrentar a
Bolívia e a
altitude em
La Paz.

CLÁSSICO.
Filme Blade Runner 2049, tão
esperado pelos fãs, narra um
novo capítulo da trama. CAPA
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polícia um aparelho telefônico é furtado ou roubado em média no vale do paraíba a cada meia hora

VALE+
BRASIL&

TEMER DIZ ESTAR
SOFRENDO GOLPE
Em defesa entregue à
Câmara, presidente diz que
nova denúncia é ‘golpe’
e parte para forte ataque
contra Janot e Joesley. CAPA

Vale já tem 10 mil celulares
levados por ladrões em 2017
Equipamentos são principal alvo dos bandidos na região. Entre os meses de
janeiro e agosto, foram 10.323 ocorrências. Jacareí teve mais de mil casos. PÁG. 3
RANKING DA SIMPATIA NO PAÍS

jacareí

dois relatórios
sem divulgação
Ex-membros do grupo de
Transparência afirmam que
concluíram duas auditorias
e que seus relatórios não
foram divulgados. PÁG.6
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Região está no Top 10 da hospitalidade
Rogério Marques/ OVALE

boa notícia. São José dos Campos foi escolhida uma das 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil. É o que revela uma pesquisa feita
por um aplicativo com a avaliação de turistas do país inteiro. Ranking tem São João Del Rei, Penha, Teresópolis e outras. PÁGS.10 E 11

