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

Jazz
e Blues!

MÚSICa.
Festival de Jazz
e Blues no Taubaté
Shopping começa
nesta sexta-feira com
atrações gratuitas no
centro de compras.
PÁG.19

esportes&
Verdão.
Craque do
Palmeiras,
Dudu está
com fome
de títulos.

SUSTENTÁVEL.
Movimento na região
estimula uso sustentável e
consciente da moda. CAPA
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depois de cinco trimestres seguidos com prejuízo

brasil&

‘vamos varrer
os comunistas’
No Piauí, Jair Bolsonaro (PSL),
diz que pretende “varrer do
Brasil” para a Venezuela a
“turma vermelha de corruptos
e comunistas” do país. CAPA

são josé

avenida vai ter
espaço de lazer
São José ganha circuito de
lazer no Anel Viário. É o
‘Viva Domingo’, inspirado
no ‘Domingo na Paulista’,
realizado em São Paulo. PÁG.9

jacareí

parlamentar
está no alvo
Maioria acolhe a abertura de
processo de cassação contra
Fernando da Ótica (PSC) e
Comissão Processante deve
apurar a denúncia. PÁG.6
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Embraer registra saldo positivo em 2019
Wojciech Wojcik/ Embraer

aviação. Embraer reverte cinco trimestres de prejuízo e registra um lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 26,1 milhões no
segundo trimestre de 2019, conforme audioconferência da companhia. No segundo trimestre, a Embraer entregou 51 jatos. PÁG.3

mineração REGRAS PREVEEM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ESTUDO DA OPERAÇÃO, ALÉM DE PLANTIO DE MUDAS

Governo impõe regras para
extração de areia na região
Resolução da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente atualiza o
processo de licenciamento ambiental da mineração de areia na bacia do Paraíba
são josé dos campos
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Resolução da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio
Ambiente atualiza e torna mais
rígido o licenciamento ambien-

tal da mineração de areia na várzea da bacia do Rio Paraíba do
Sul. A determinação estabelece
critérios técnicos com objetivo
de mitigar os impactos gerados
pela atividade, promovendo a recuperação das áreas mineradas.
“Esta normativa visa, de maneira clara e objetiva, dar mais
segurança jurídica e agilidade
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NORMAs
técnicas da Cetesb vão nortear
as atividades de extração de
areia no leito do rio Paraíba

para os licenciamentos, tanto
para o gestor ambiental quanto
para o empreendedor”, afirmou
Marcos Penido, secretário de
Infraestrutura e Meio Ambiente.
Agora, com a nova resolução, as
atividades de extração de areia
em leito de rio serão submetidas a duas normas técnicas da
Cetesb, de 2018 e 2017. PÁG.8

