viver&

Cinema. Caderno traz a programação completa dos filmes em cartaz noVale, além
de novidades do mundo da televisão e reportagens sobre cenário artístico. PÁG.28

Amor à arte!
ANIMA MUNDI.
Festival Anima Mundi celebra centenário
da animação brasileira e atrai os maiores
nomes do setor em todo o país. CAPA

bom apetite.
Cozinha japonesa é destaque
na coluna de gastronomia. Dá
até água na boca! Hum! PÁG.23

esportes&
Futebol.
Após derrota
no clássico,
Palmeiras tem
que vencer
no Brasileirão
PÁG.31
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VALE+
agronegócio

vale é capital
da pitaya rosa
Jacareí tem maior plantação
de pitaya rosa do país, com
de 10 mil pés da espécie e
capacidade de ter colheita
de 20 toneladas. PÁG.12

SEGURANÇA OBJETIVO É CONSEGUIR PISTAS QUE LEVEM À CAPTURA DOS BANDIDOS

economiA

Polícia divulga lista
dos criminosos mais
procurados do Vale

Exportação
de carros tem
alta de 878%
em São José

Exclusivo. Cúpula d a Polícia Civil elabora a lista dos 10 criminosos
mais procurados da RMVale, região líder da violência em SP . PÁG. 10
TOP 10 DO CRIME NA REGIÃO
tecnologia

curso para
youtubers
Escola do Vale cria curso
para youtubers, com dicas
de criação de conteúdo,
monetização na internet e
edição de vídeos. PÁG.13
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balança. Venda de veículos
para o exterior teve aumento
de 878% em São José e 67,8%
em Taubaté este ano. PÁG.3

política

Raio-x sobre
Arena vai ser
concluído no
próximo mês
relatório. Diagnóstico vai
ser apresentado em agosto. A
obra, após ser retomada, vai
durar 30 meses. PÁG.5

mistério

Arquivos
sobre a ‘noite
dos Óvnis’ são
revelados
ufologia. Agora divulgados,

arquivos revelam todos os
detalhes sobre a ‘noite oficial
dos óvnis’ no Vale. PÁG.11

