viver&

Moda e estilo. Em sua coluna, Éllder Anunciato destaca o papel das tatuagens no
estilo e ajuda você a responder à pergunta: fazer uma tattoo ou não? Confira! PÁG.19

Está em Casa
na telona.
Chico Teixeira faz show especial
no Vale, apresentando músicas
de autores consagrados . CAPA

esportes&
Futebol.
Palmeiras
enfrenta o
Grêmio por
uma vaga
nas semis.

na telinha.
Colunista Flávio Ricco
traz as informações mais
quentinhas da TV. PÁG. 18
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MORO PEDE VETO
NA LEI DO ABUSO
Ministro Sergio Moro pede
ao presidente Jair Bolsonaro
(PSL) o veto de nove artigos
da Lei de Abuso, aprovada
pela Câmara Federal. BRASIL&

Embraer vai investir
R$ 120 mi e ampliar
unidade na RMVale
Unidade situada no distrito de Eugenio de Melo se transformará na
nova sede da empresa. Unidade da Faria Lima será da Boeing . PÁG.10
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lei. Uma alteração na propos-

ta original fez recomeçar o prazo para tramitação do projeto
da Lei de Zoneamento. PÁG.4

tragédia

Acidente com
viatura da PM
mata pedreiro
na região sul
pletava 50 anos morreu atropelado por uma viatura da PM
que perseguia suspeito. PÁG.8

jacareí

Mais de 50%
das crianças
ainda estão
sem creches
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Correção zera
tramitação
do projeto do
Zoneamento

são josé. Homem que com-

Policial rodoviário André
Montezuma Rebula, que
fazia escolta do presidente
Jair Bolsonaro (PSL), segue
internado na UTI. PÁG.9

1º Caderno
Ideias& Política

são josé

Claudio Vieira/PMSJC

região. “Ao anunciar a expansão da unidade, reforçamos o compromisso com as nossas pessoas
e com a comunidade local”, declarou ontem Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

ensino. Com 59% das crianças
de 0 a 3 anos sem atendimento
em creches, prefeitura promete
inaugurar três unidades. PÁG.6

