viver&

Games. São Paulo recebe a maior feira de games independentes durante este
fim de semana. Jogos desenvolvidos por brasileiros são os destaques. 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&
Futebol.
Tudo sobre
a partida
entre a
Seleção e o
Paraguai .

maluco belezA.
Com artistas de destaque,
evento no Vale homenageia
o saudoso Raul Seixas. CAPA
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VALE+
segurança

ALTA DE 39% NO
Nº DE PRISÕES
Número de prisões
efetuadas no Vale do Paraíba
nos primeiros cinco meses
do ano cresceu mais de 39%
em 2019, diz Estado. PÁG.8

ECONOMIA S. JOSÉ, TAUBATÉ E JACAREÍ TÊM SALDO NEGATIVO; GUARÁ FICA POSITIVO

são josé

Geração de emprego
recua e região perde
147 vagas, diz Caged

Prorrogação
de concessão
de ônibus tem
aval da Câmara

Balanço do governo federal revela revés na criação de postos de
trabalho em maio, após o resultado positivo no mês de abril . PÁG.3
É A MENOR AVALIAÇÃO DESDE A POSSE
vale da fé

voo é trunfo
para turismo

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

taubaté

Legislativo
vai ter que
liberar dados
de viagens
procedente ação e ordena que
Câmara forneça relatórios de
viagens oficiais passadas. PÁG.4

saúde

ÍNDICE
10 págs.

tinha parecer contrário do
jurídico, foi aprovado com só
quatro votos contrários. PÁG.5

documento. Justiça julga

Municípios que integram
o Circuito da Fé planejam
ativação do aeroporto de
Guaratinguetá e querem
apoio do Estado. PÁG.6

1º Caderno
Ideias& Política

transporte. Projeto, que

Bolsonaro: aprovação de 32%
Alan Santos/Presidência da República

brasil&. Pesquisa da CNI indica que 32% dos entrevistados consideram o governo Jair Bolsonaro
(PSL) ótimo ou bom. Outros 32% avaliam como regular e outros 32% como ruim ou péssimo. CAPA

Mais Médicos:
Jacareí e São
José perdem
17 profissionais
programa. Após saída de cu-

banos e cadastro de médicos
brasileiros, cidades da região
perderam profissionais. PÁG.7

