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

Amor
Canino

literatura.
Livro de escritor
taubateano mostra
as lições de amor e
temporalidade de
animais aos seus
donos. Que amor!
CAPA

esportes&
Futebol.
Casemiro,
Neres e
Miranda
voltam às
origens.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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VOZ DO PRESIDENTE CHEFE DO EXECUTIVO AFIRMOU QUE ‘ECONOMIA VAI BEM’ e ESTÁ DESBUROCRATIZANDO ESTADO

litoral

são 34 praias
impróprias
Litoral Norte apresenta
34 praias impróprias para
banho no feriado prolongado
de Corpus Christi, de acordo
com dados da Cetesb. PÁG.9

Bolsonaro: ‘Não vou assinar
nenhuma reserva indígena’
Na segunda parte da entrevista, concedida durante a visita à RMVale, presidente
diz que meta é integrar índio na sociedade de consumo e fala em conspiração . PÁG.3
companhia da holanda quer 35 jatos do modelo e195-e2

MUNDO

IRÃ DERRUBA
DRONE DOS EUA
Guardiões da Revolução do
Irã anuncia que derrubou um
avião não tripulado dos Estados
Unidos, que serviria para ações
de espionagem. BRASIL&

jacareí

guarda aluga
novas viaturas
Prefeitura de Jacareí decide
alugar cinco novas viaturas
para a Guarda Municipal,
com valor de R$ 1,4 milhões
anualmente. PÁG.6
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Embraer negocia contrato de US$ 2,48 bi
Divulgação

aviação. Companhia holandesa KLM Cityhopper, operadora regional da Europa, confirmou a intenção de compra de até 35 jatos
comerciais da Embraer, do modelo E195-E2. São 15 pedidos firmes e ainda o direito de compra para outras 20 aeronaves. PÁG.10

banhado

política

Felicio cobra
rapidez para
retirar famílias

Legislativo
fará compra
de lanches

são josé. Via internet, pre-

TAUBATÉ. Câmara comprará
lanches para os parlamentares
e servidores durante sessões
ordinárias de terça-feira. PÁG.4

feito Felicio Ramuth (PSDB)
cobra agilidade da Justiça
para apreciar o pedido. PÁG.8
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