viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.20

Turma
de todos

INCLUSÃO.
Turma da Mônica
começa a oferecer em
seu canal no YouTube
episódios de animação
com a tradução
em libras.
PÁG.18

esportes&
Futebol.
Em alta,
Coutinho
se torna
peça-chave
na Seleção

festa da música.
Bruno Mars leva seis prêmios
no Grammy. Evento da música
teve críticas a Trump. PÁG.19
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VALE+
febre

s. josé vai ter
posto volante
São José vai ter postos
volantes de vacinação contra
a febre amarela para locais
com grande concentração
de pessoas. PÁG.8

VIOLÊNCIA EM SP GUARÁ, PINDA, TAUBATÉ E JACAREÍ SÃO AS RECORDISTAS NO INTERIOR

política

Região reúne 3 das 5
cidades com a maior
taxa de assassinatos

Asfaltamento
responde por
54% das obras
em São José

Apesar da queda no número de vítimas, RMVale tem 3 das 5 cidades
com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes no estado. PÁG. 3
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR
JACAREÍ

PRÓ-LAR É ALV0
DE AÇÃO DO mP

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

temporal

Fortes chuvas
deixam sete
municípios do
Vale em alerta

economia
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10 págs.

tamento e recuperação viária
representa mais da metade
das obras no município. PÁG.7

clima. Monteiro Lobato está
em estado de calamidade
pública e outras seis cidades
do Vale estão em alerta. PÁG.9

MP ajuiza ação civil contra
a Pró-Lar e um empresário
por má prestação de serviço
e indevida falta de cobrança
de multa contratual. PÁG.6

1º Caderno
Ideias& Política

CANTEIRO. Serviço de asfal-

Preço varia até 2.700% no Vale
Rogério Marques/ OVALE

seu bolso. Estudo divulgado pelo Nupes demonstra variação de até 2.700% no preço cobrado
por produtos do material escolar no Vale do Paraíba. A dica é pesquisar antes de comprar. PÁG.8

Temer diz
que controle
da Embraer
será mantido
boeing. O presidente Michel
Temer afirmou que vai vetar a
transferência do controle da
Embraer para a Boeing. PÁG.10

