viver&

Cultura. Livros escritos por artistas ajudam as
crianças a descobrirem a sua identidade. CAPA

Cine &
Pipoca!

esportes&
Futebol.
Palmeiras
vai encarar
o Santos em
clássico no
Paulistão.

EM CARTAZ.
Paddington é uma
das estrelas em cartaz
nos cinemas do Vale.
Confira a programação
completa e tenha um
bom fi me!
PÁG.27

CAPA
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VALE+

exclusivo CIDADES DO LITORAL NORTE PUXAM A FILA, COM ILHABELA NA LIDERANÇA ISOLADA DO RANKING EM SP

É GRÁTIS!

HOJE: REVISTA DO
EMPREENDEDOR
Na aquisição de um exemplar
de OVALE, receba neste fim
de semana a revista especial
‘Empreendedores’, com os
destaques da região. ESPECIAL

Petróleo: RMVale arrecada
64% dos royalties no estado
Com índice recorde, região do Vale do Paraíba e Litoral Norte lidera arrecadação
de royalties de petróleo em São Paulo, com mais de R$ 661,9 milhões em 2017. PÁG.14
NEGOCIAÇÃO COM A EMBRAER TEM AVANÇO

POLÍTICA

PAINEL NA MIRA
Da promotoria
Feita sem alarde pela
Câmara de Taubaté, compra
de um painel eletrônico com
sistema de votação está
levantando suspeitas. PÁG.4

vacinação

RMvale está no
alvo do ‘dia d’
Campanha de vacinação
contra a febre amarela entra
na fase decisiva. Região tem
37 das 54 cidades que estão
no alvo deste ‘Dia D’. PÁG.12

ÍNDICE

Boeing propõe criação de nova empresa
Divulgação

NOVOS VOOS. Em um avanço na negociação de cooperação de negócios entre as duas empresas, Embraer e Boeing analisam agora a
possibilidade criarem uma terceira companhia, que seria responsável pelo desenvolvimento de novas aeronaves civis e a promoção
da linha de jatos regionais da fabricante com sede em São José. Nova empresa seria controlada pelos norte-americanos. PÁGS.2 E 3

fiscalização

orçamento

Ajuste tem
bloqueio de
R$ 16,2 bilhões
brasil&. Um mês depois da
sanção pelo presidente Michel
Temer, o Orçamento Geral da
União sofrerá um ajuste. CAPA

1º Caderno
Ideias& Política

14 págs.

Brasil&
Política e Mundo

6 págs.

Esportes

4 págs.

São José tem
311 multas a
cada 24 horas

Viver&

8 págs.

trânsito. Três maiores ci-

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 44.

dades do Vale registram juntas 30 multas por hora, segundo os números oficiais. PÁG.10
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