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

Dinos
no Vale

diversão.
Shopping do
Vale vai receber a
partir desta semana
réplicas em tamanho
real de dinossauros,
incluindo o T-Rex!
PÁG.19

esportes&
Futebol.
Volante
conquista
a vaga na
equipe
titular.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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VALE+

sinal de alerta MAIS DA METADE DAS CIDADES NÃO REDUZIU o número de vítimas fatais cOMO PROJETado

BRASIL&

supremo adia
PEDIDo de lula
Supremo Tribunal retira
da pauta de julgamentos
HC em que a defesa do
ex-presidente Lula pede
suspeição de Moro. CAPA

Trânsito: meta de diminuir
mortes derrapa na RMVale
Das 39 cidades do Vale, 54% ainda não conseguiram cumprir a meta do Estado
de reduzir pela metade as mortes no trânsito. Os municípios têm até 2020. PÁG.3
solicitação havia sido apresentada pelo mp

SÃO JOSÉ

ZONEAMENTO
ATÉ SETEMBRO
Prefeito de São José, Felicio
Ramuth (PSDB), espera que a
nova Lei de Zoneamento seja
aprovada pela Câmara até o
mês de setembro. PÁG.4

aparecida

prefeito
é afastado
Prefeito de Aparecida,
Ernaldo Cesar Marcondes
(MDB), é afastado por
determinação da Justiça em
ação movida pelo MP. PÁG.9
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TJ nega pedido para barrar obra do Arco
Cláudio Vieira/PMSJC

mobilidade. TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo nega pedido do Ministério Público para concessão de liminar para suspender
as obras de construção do Arco da Inovação. Iniciada no mês de julho do ano passado, a obra está orçada em R$ 48,5 mi. PÁG.4

transporte

política

Número de
passageiros
sofre queda

Legislativo
aprova contas
de Ortiz

jacareí. Número de usuários

TAUBATÉ. Câmara aprova, em

do transporte coletivo caiu
em 30% nos últimos dez anos
em Jacareí, diz auditoria. PÁG.6

Divulgação

sessão extraordinária, as contas do prefeito Ortiz Junior
(PSDB) de 2015 e 2016. PÁG.7

Divulgação

