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.26

Arte &
História

cultura.
Linha do tempo
desenhada no Sesc,
feita com lettering,
vai contar a história
do movimento
feminista.
CAPA

esportes&
Futebol.
Decisão
do Paulista
marca um
tira-teima
histórico.

NA teLINHa.
Estratégica, programação
da tarde ganha importância
e acirra briga na tevê. PÁG.24

PÁG.30
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VALE+
brasil&

governo ataca
‘cerco’ a temer
Em nota oficial, governo
federal contra-ataca e faz
críticas à Operação Skala,
que prendeu dois amigos
próximos de Temer. CAPA	
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bosque

‘Pacotão’ do Planalto
para a RMVale sofre
com obras atrasadas

Sem vistoria,
corte de 430
árvores teve
aval vapt-vupt

Um terço das obras do programa ‘Avançar’, lançado para retomar
o crescimento do país, já está com prazo atrasado no Vale. PÁGS. 2 E 3
a vida dentro do novo pinheirinho
indústria

cluster já de
olho na boeing

Brasil&
Política e Mundo

6 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

8 págs.
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política

Ofensiva de
marketing faz
‘ode’ ao CAF e
rebate críticas
tiz Junior (PSDB) lança ofensiva defendendo obras e rebatendo críticas ao asfalto. PÁG.4

legislativo

ÍNDICE
14 págs.

por OVALE mostram que aval
foi dado em sete dias úteis e
sem vistoria no bosque. PÁG.10

taubaté. Administração Or-

Grupo de 10 companhias
brasileiras foi convidado
especial em visita à fábrica
de Everett, da Boeing, em
Seatle, nos EUA. PÁG.12

1º Caderno
Ideias& Política

tívoli. Documentos obtidos

‘Esse barraco é um palácio’
Rogério Marques/OVALE

ocupação. Equipe de OVALE entra no ‘Quilombo Coração Valente’, ocupação sem-teto no limite entre
São José e Jacareí que já tem mais de mil famílias. ‘Esse barraco é um palácio’, afirma morador. PÁG.13

Repercussão
faz Câmara
reavaliar alta
em salários
emenda. Com medo da reper-

cussão negativa, vereadores já
cogitam desistir de tentar dar
aumento aos assessores. PÁG.5

