viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cinema? Confira
a programação com os filmes em cartaz. PÁG.20

HQs &
Batman

esportes&

ricco.
Quadrinista
Frank Miller, que
redefiniu o Batman,
participará pela 3ª
vez da Comic Con
Experience - CCXP.
PÁG.19

Futebol.
Valor de
mercado
de Neymar
tem queda
milionária.
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VALE+

esportes DECISÃO do judiciário CITA TIME DE VÔLEI, MAS TAMBÉM DEVE ATINGIR OUTRAS EQUIPES ESPORTIVAS DA CIDADE

ECONOMIA

KC-390 VAI SER
ENTREGUE DIA 4
Primeiro cargueiro
KC-390, fabricado pela
Embraer, deve ser entregue
à Força Aérea Brasileira no
dia 4 de setembro. PÁG.10

Judiciário impede o repasse
de verba a time profissional
Depois da ação do MP, Justiça concede liminar para determinar que governo
suspenda o repasse de verbas do Fadenp para equipes esportivas profissionais
são josé dos campos
Julio Codazzi
@juliocodazzi

Após ação do Ministério Público, a Justiça de São José
dos Campos concedeu uma
liminar para determinar que

violência

dig prende dois
e procura casal

a prefeitura suspenda o repasse de verbas do Fadenp (Fundo de Apoio ao Desporto Não
Profissional) para o time de
vôlei da cidade e para todas
as outras equipes esportivas
com perfil profissional. Na decisão, datada de quarta-feira, a
juíza Laís Helena de Carvalho
Scamilla Jardim, da 2ª Vara da

6,5

MILHÕES
de reais é o orçamento
previsto para o Fadenp no
exercício deste ano

bolsonaro rebate país europeu

são josé

Polícia Civil prende dois e
procura casal suspeito de
ligação com homicídio da
adolescente de 17 anos que
foi agredida no fluxo. PÁG.8

Árvores: sob
pressão do
Comam, cortes
são suspensos

rmvale

mineração
vai ser revista

ambiente. Depois de pressão

do Comam, o corte de árvores
na avenida dos Astronautas foi
suspenso em São José. PÁG.6

Governo do Estado cria
grupo de trabalho para a
revisão do Zoneamento
Minerário do Vale, que ainda
é do ano de 1999. PÁG.3
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Fazenda Pública, aponta que
os elementos apresentados até
agora confirmam que o time de
vôlei masculino é uma “equipe
profissional, porquanto participa de competições desportivas
profissionais, como Campeonato Paulista, Campeonato Sul-Americano de Clubes” e também
a Superliga Nacional. PÁG.7

Noruega decide suspender verba
Marcos Correa/ Planalto

amazônia. Governo da Noruega anuncia suspensão de repasse de R$ 134 milhões à Amazônia.
‘Não é aquela que mata baleia e explora petróleo’, responde presidente Jair Bolsonaro. BRASIL&

TJ derruba
decisão e dá
aval para as
obras do CAF
empréstimo. Após Justiça ter

suspendido a autorização para
um empréstimo de US$ 60 milhões, TJ libera transação. PÁG.9

