viver&

Teatro. Peça em S. José expõe os pensamentos
íntimos de escritora: ‘Diários do Abismo’. PÁG.19

Cine &
Pipoca

TELONA.
Que tal pegar
aquele cineminha?
Confira a programação
com todos os filmes
em cartaz na
nossa região.
PÁG.20

esportes&

virada amarga.
Após abrirem 2 a 0, Meninas
do Brasil sofrem a virada e se
complicam na Copa. PÁG.22

É Copa!
Seleção
dá início
à disputa
pelo título
daAmérica.
CAPA
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PROTESTO NAS RUAS PRINCIPAIS ALVOS DOS MANIFESTANTES SÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, CORTES NA EDUCAÇÃO E A GESTÃO BOLSONARO

greve ameaça parar o vale;
ônibus e indústrias no alvo
Mobilização começa na madrugada de hoje com interrupção do transporte público e convocação
nas fábricas; em S. José, Taubaté e Jacareí, ao menos 30 mil trabalhadores serão afetados. PÁGS.8 E 9
presidente sai em defesa de ministro após vazamentos da lava jato

‘O que ele [Moro] fez não tem preço’, afirma Bolsonaro
Alan Santos/Presidência da República

LAVA JATO. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante a sua atuação como juiz da Operação Lava
Jato. “O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou as vísceras do poder, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção”, afirmou. BRASIL&

tamoios

educação

política

‘Obra está no
cronograma’,
diz secretário

Unitau deixa
de arrecadar
R$ 13 milhões

Mudança nas
sessões poderá
elevar gastos

mobilidade. Secretário de

taubaté. Unitau estima ter
deixado de arrecadar R$ 13 mi
no 1º semestre com a redução
no número de matrículas. PÁG.5

jacareí. Alteração no horário
das sessões da Câmara pode
elevar em mais de 30% os gastos do Poder Legislativo. PÁG.6

Transporte de SP, João Octaviano Neto, garante que as obras
serão entregues no prazo. PÁG.4

Divulgação

Rogério Marques/Arquivo OVALE

