viver&

Cinema. Confira a programação completa de filmes em cartaz nos cinemas de
toda a RMVale, com opções para todas as idades. Tem Pokémon na área! PÁG.20

Blues
Gringo

televisão.
Cantora de blues, a
inglesa Dawn Tyler vai
se apresentar no Teatro
Municipal de São José
nesta quinta-feira.
É gratuito.
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Corinthians
enfrenta o
Flamengo
em duelo
decisivo.

economia criativa.
Produção de arte e cultura
pode ser atividade rentável
para empreendedores. CAPA
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operação prelúdio estimativa é de que teriam sido desviados do município aproximadamente r$ 9 milhões

jacareí

câmara vota
conselho hoje
Câmara de Jacareí vota hoje
criação do Conmob (Conselho
Municipal de Mobilidade
Urbana). A proposta é de
autoria do Executivo. PÁG.6

PF apura desvio milionário;
prefeito é afastado do cargo
Justiça determinou afastamento de Márcio Tenório (MDB), dois secretários
e três funcionários, além da prisão de dois empresários e um policial militar
ilhabela
Julia Carvalho
@carvalho8123

A Justiça determinou o afastamento imediato do prefeito
de Ilhabela, Márcio Tenório
(MDB), alvo de operação da

são josé

imóveis: venda
e zoneamento

Polícia Federal nesta terça-feira. A ação faz parte da segunda
fase da Operação Prelúdio, que
investiga crimes de fraude à licitação, superfaturamentos, corrupção ativa e passiva, lavagem
de dinheiro e associação criminosa. Segundo a PF, a estima é
de que aproximadamente R$ 9
milhões foram desviados dos

9

MILHÕES
de reais teriam sido desviados
dos cofres públicos da cidade,
de acordo com a investigação

RECUPERAÇÃO FOI INTERROMPIDA, DIZ BANCO CENTRAL

são José

Número de imóveis
vendidos cresce 236% em
São José e entidades do
setor cobram rapidez no
novo zoneamento. PÁG.10

Secretário
é exonerado
após denúncia
de assédio

taubaté

simube é alvo
do legislativo

defesa. Alvo de denúncia de

assédio sexual, o secretário
Antero Alves Baraldo pediu
exoneração nesta terça. PÁG.4

Vereadores da oposição
e até da base aliada ao
governo apontam possíveis
irregularidades na lista de
aprovados no Simube. PÁG.4
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cofres públicos por meio de um
contrato superfaturado. Além
do prefeito, foram afastados o
secretários Osvaldo Julião (Saúde) e Vinícius Julião (Assuntos
Jurídicos), o assessor Valdemir
de Almeida, o diretor de administração Fernando Ubirajara e
o gerente do Aterro Municipal,
Antônio Ganasevici. PÁG.13

Guedes: PIB deve crescer 1,5%
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

brasil&. A equipe econômica já está trabalhando com uma previsão de crescimento de 1,5% neste
ano, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em abril, expectativa era de 2,7% neste ano. CAPA

Frequência
escolar no
Bolsa Família
sofre queda
renda. Vale registra queda de

10% na quantidade de crianças
e adolescentes que cumpriram
uma frequência mínima. PÁG.8

