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.20

Dia do
Cupido!

amor.
Neste Dia
dos Namorados,
pombinhos abrem
o coração para falar
de cartas e poesias
dedicadas ao amor.
CAPA

esportes&
Futebol.
Marta volta
aos treinos
e pode
retornar ao
time titular.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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seade pré-sal catapultou os três municípios do Litoral Norte para as primeiras posições no estado

segurança

caep: taubaté e
guará na mira
Caep (Companhia de Ações
Especiais) de Taubaté vai ter
início no dia 29 e atuará no
combate ao crime na cidade
e ainda Vale Histórico. PÁG.9

Com pré-sal, RMVale lidera
ranking do petróleo em SP
Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba são as três cidades que mais recebem
royalties em São Paulo, que foi da 7ª para a 2ª posição na produção nacional. PÁG.3
após vazamento, lula diz que ‘verdade não morre’

em xeque

juvenil é alvo
da promotoriA
Vereador Juvenil Silvério
(PSDB) é denunciado pelo MP
por suposto direcionamento
de uma licitação realizada
em 2017 pela Câmara. PÁG.5

mobilidade

conselho tem
baixa adesão
Após baixa adesão, governo
Izaias Santana (PSDB) decide
prorrogar inscrições para as
vagas do Conselho Municipal
de Mobilidade Urbana. PÁG.6
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Moro vai ao Senado para explicar diálogos
Marcos Corrêa/Presidência da República

brasil&. O ministro Sergio Moro será ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana, após o
vazamento de mensagens trocadas entre o ex-magistrado e procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato. PÁGS.11 e 12

NACIONAL

tragédia

Congresso
aprova crédito
de R$ 248,9 bi

Polícia apura
falha humana
ou mecânica

verba. Projeto foi aprovado

acidente. Polícia Civil aponta
as duas principais suspeitas da
causa do acidente que matou
10 e feriu 51 na Floriano. PÁG.8

em sessão do Congresso, dando aval ao Executivo para quirtar despesas correntes. PÁG. 12

Wilson Dias/Agência Brasil
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