viver&

Star Wars! Disney anuncia novo filme da saga ‘Guerra nas Estrelas’, com destaque
para a direção, que vai ficar a cargo dos criadores da série ‘Game of Thrones’ . PÁG.19

Cine Pipoca
na telona.
‘Meu amigo vampiro’ é um dos
filmes em cartaz nos cinemas do
Vale. Veja a programação. PÁG.20

esportes&
Mundial.
Copa da
Rússia terá
maratona
de até 96h
de futebol.

cinquenta tons.
Casal Grey terá que enfrentar
os ‘fantasmas’ do passado se
quiser continuar junto. CAPA
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VALE+
previdência

TEMER admite
mudar projeto
Na tentativa de aprovar
texto, governo do presidente
Michel Temer (MDB) admite
modificar projeto de refoma
da Previdência. BRASIL&

POLÍTICA JURÍDICO DIZ QUE PROJETO NÃO TEM PREVISÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

SAÚDE

Com apoio de Felicio,
Câmara vota reajuste
salarial a secretários

Após metade
da campanha,
região vacina
23% dos alvos

Poder Legislativo planeja votar hoje projeto que prevê aumento
de 19% para o secretariado de Felicio, que defende reajuste. PÁG. 5

+ viagem

viena, capital
dos 100 museus

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 36.

Denúncias têm
alta de 15%
na RMVale no
início de 2018
polícia revela que o tráfico de
drogas representa até 80% do
total de queixas no Vale. PÁG.9

TRANSPORTE

Passagem vai
ficar abaixo
de R$ 4,85,
diz prefeitura

ÍNDICE
10 págs.

SEGURANÇA

polícia. Disque-Denúncia da

Colunista de OVALE, Ana
Aragão faz diário de bordo
de viagem à Viena, capital
da Áustria, que concentra
mais de 100 museus. PÁG.10

1º Caderno
Ideias& Política

campanha. Estado informa
que RMVale, principal alvo da
ação no estado, ainda tem que
vacinar mais 1,5 milhão. PÁG.3

Rogério Marques/ OVALE

em xeque. Assessoria jurídica da Câmara de S. José questiona a falta da indicação do impacto
orçamentário e fonte dos recursos previstos para elevar o salários dos secretários municipais

ônibus. Prefeitura descarta
o valor máximo pedido pelas
empresas, de R$ 5,63. O valor
vai ser inferior a R$ 4,85. PÁG.8

