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

Ratos
no Vale

punk.
Ratos de
Porão faz show no
Vale marcando os 30
anos de ‘Brasil’, um dos
discos mais clássicos da
banda. É porrada!
CAPA

esportes&
Futebol.
São Paulo
anuncia a
chegada
de Daniel
Alves.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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planejamento urbano INQUÉRITO FOI ABERTO COM BASE EM ESTUDO QUE APONTA RETROCESSO AMBIENTAL EM PROposta da prefeitura

MP vai investigar impacto ambiental
de Zoneamento proposto por Felicio
Promotoria vai apurar impactos da retirada das áreas de remanescentes do Cerrado e de recarga
de aquíferos da Zona de Proteção Ambiental; prefeitura defende as mudanças na legislação. PÁG.5
ministros exigem providências após vazamentos

STF cobra CNJ e determina a preservação das provas
Divulgação

Brasil&. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, do STF, cobraram ação do CNJ e CNMP após o vazamento de novas conversas atribuídas a membros da
Lava Jato e ao ex-juiz federal e ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro. Ministro Luiz Fux decide que devem ser preservadas todas as provas. CAPA E EDITORIAL

economia

desmatamento

segurança

Vale tem 3º
pior saldo de
vagas em SP

Salles rebate
Inpe; diretor
vive seu ‘Dia D’

Promessa de
Doria, Deic
está em estudo

emprego. Quarta região mais

amazônia. Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, contesta eficácia do sistema de dados do Inpe, de S. José. PÁG.12

polícia. Prometida durante a
campanha, criação de Deics no
Vale ainda está em análise, de
acordo com o governo. PÁG.8

populosa do estado, RMVale
fica em terceiro lugar no ranking entre 15 áreas de SP. PÁG.8

Divulgação

Divulgação

