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

É dica
de Férias

Castelo.
Exposição do
Castelo Ratimbum
chega ao seu último
mês em São José. Mais
de 40 mil pessoas já
visitaram, e você?
CAPA

esportes&
Futebol.
Confira a
cobertura
completa
de Brasil e
Argentina.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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TECNOLOGIA pACOTE APOSTA EM NOVOS EQUIPAMENTOS CONTRA O CRIME; EDITAL PREVÊ AINDA WI-FI GRATUÍTO

educação

entrevista
com a reitora
Em entrevista exclusiva,
reitora Nara Fortes fala
do primeiro ano à frente
da Unitau. Maior desafio é
reforma administrativa. PÁG.5

Segurança: novo ‘BBB’ vai
ter mil câmeras e novo ‘QG’
Com investimento de até R$ 90 milhões, novo sistema de monitoramento de São
José terá ‘quartel-general’ no Parque Tecnológico, englobando COI e CCO. PÁG.4
participação da companhia foi inferior a 2018

são josé

mp aponta
desvio de R$ 2 mi
Ex-oficial deu prejuízo de
aproximadamente R$ 2
milhões a cartório de S. José,
de acordo com denúncia do
Ministério Público. PÁG.9

JACAREÍ

saae entrega
3 das 8 obras
Depois de prometer entregar
um pacote com total de oito
obras no primeiro semestre,
Saae entrega três após os
primeiros seis meses. PÁG.6
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Vendas da Embraer sofrem queda em Paris
Divulgação/Embraer

indústria. Embraer registrou redução de 43% em vendas na feira Paris Air Show, na França. Companhia terminou a feira com 47%
do total de encomendas de jatos regionais, quase metade do que havia conseguido em 2018, na Farnborough Airshow (83%). PÁG.10

previdência

PESQUISA

Municípios
e estados fora
do relatório

Saúde deve
ser prioridade
de Bolsonaro

reforma. Relator da propos-

setores. Levantamento diz

ta decide deixar municípios e
estados de fora da proposta
da nova Previdência. BRASIL&

Wilson Dias/Agência Brasil

que população cobra que prioridade do governo seja saúde
e geração de empregos. PÁG.13
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