viver&

Cultura. Touro Ferdinando, Star Wars, Liga da Justiça, Jumanji e muito, muito
mais! Essas são algumas das opções em cartaz. Confira a programação. PÁG.28

Canta
Demais

música.
Maria Rita abraça
o samba e lança “Amor
e Música”, seu oitavo
disco, que acaba de
chegar às lojas.
Está demais!
PÁG.27

esportes&

ARTE N’OVALE.
Mr. Fred, grafiteiro da região,
expõe sua arte urbana nesta
edição de OVALE. PÁG.8 E 27

Craque.
Cristiano
Ronaldo
é um dos
destaques
do Mundial
CAPA

27 e 28
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VALE+

infraestrutura bid financiará três obras milionárias a partir desta semana, incluindo a via cambuí

emprego

rmvale perde
3,2 mil vagas
Dados divulgados pelo Caged
apontam saldo negativo de
3.210 empregos perdidos na
RMVale em 2017 -- é o quarto
ano de queda seguida. PÁG.13

Recurso externo banca 52%
das obras do governo Felicio
Mais da metade das obras entregues pela gestão tucana em 2017 foi viabilizada
com recursos federais ou com contrapartidas de empresas, revela raio-x. PÁGS.2 E3
nesta edição CADERNO + educação

política

vereadores
tem 498 viagens
Em média, a cada dia útil
dois vereadores de Taubaté
estavam fora da cidade. É
o que revela levantamento
feito pela reportagem. PÁG.8

brasil&

lula entrega
passaporte
Por ordem da Justiça, a
defesa do ex-presidente Lula
entregou o passaporte para
a PF. Advogados vão tentar
reverter ordem. BRASIL&

ÍNDICE
1º Caderno
Ideias& Política

14 págs.

Brasil&
Política e Mundo

6 págs.

Dicas de aprendizagem para a volta às aulas
Divulgação

ESPECIAL. Qual a melhor forma de assimilar o conteúdo aprendido em sala de aula? Como controlar a ansiedade da volta das férias?
Quais tecnologias podem ser utilizadas para auxiliar o ensino? E o que é preciso para conseguir estudar sozinho? Essas questões -- e
muitas, muitas outras -- estão respondidas no caderno especial + Educação, encartado na edição deste fim de semana. + EDUCAÇÃO

HOMICÍDIOS

SAÚDE

Vacinação
tem horário
ampliado
febre amarela. Campanha
de vacinação vai continuar em
São José durante o final de semana em 40 unidades. PÁG.11

Esportes

4 págs.

Viver&

8 págs.

São José tem
menor índice
da ‘história’

especial

20 págs.

segurança. Cidade registra o

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 68.

menor número de homicídios
desde 2001, o ano em que teve
início a série histórica. PÁG.10
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