viver&

esportes&

Serra. É hoje! A cantora de funk pop Ludmilla vai esquentar a Serra da Mantiqueira
nesta quinta-feira, em show no Cafe de La Musique, em Campos do Jordão. PÁG.19

Eles Voltaram!
na telona.
Mai de 20 anos após ser lançada,
franquiaToy Story chega hoje ao
seu quarto filme. Confira! CAPA

Futebol.
Tite cobra
melhor
pontaria de
atacantes
da Seleção.

viola de gamba.
Parque Vicentina Aranha
recebe apresentação de viola
de gamba domingo. PÁG. 19
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visita presidencial chefe do poder executivo afirmou em guaratinguetá que ‘liberdade e democracia no país estavam ameaçadas’

No Vale, Bolsonaro defende Moro e
diz que ele fica: ‘é nosso patrimônio’
Na primeira visita à RMVale após a posse, presidente Jair Bolsonaro (PSL) defende o ministro da
Justiça em meio à ‘vazajato’. “Sérgio Moro é um patrimônio nacional. Se depender de mim, ele não sai”

Marcos Corrêa/Presidência da República

PLANALTO. Durante discurso em Guaratinguetá, Jair Bolsonaro voltou a defender o que chama de “legítimo direito” dos cidadãos de portarem armas. Nesta terça, o
Senado aprovou a suspensão dos decretos que facilitaram o porte de armas. Ontem, Sérgio Moro foi ouvido pelos senadores sobre diálogos vazados. PÁG.3 E BRASIL&

infosiga

praia grande

mapeamento

Mortes no
trânsito têm
alta de 17,86%

Felicio: TJ
adia decisão
sobre recurso

Ortiz quer
arrecadar 30%
mais de IPTU

REGIÃO. Mortes em acidentes

são josé. Com 1 a 0 contra o
recurso, Justiça adia julgamento em que prefeito contesta decisão que o tornou réu. PÁG.5

taubaté. Gestão Ortiz Junior
(PSDB) espera aumentar em
30% a arrecadação com o IPTU
nos próximos anos. PÁG.4

de trânsito cresceram 17,86%
em maio no Vale, diz Infosiga,
na terceira alta seguida. PÁG.8

Divulgação
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