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

Goela
Abaixo

música.
Grupo Liniker
e os Caramelows
vai se apresentar neste
sábado no Vale, com as
músicas do novo disco,
o ‘Goela Abaixo’.
CAPA

esportes&
Futebol.
Corinthians
de Carille
tem baixa
para o
Brasileirão.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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transporte público governo felicio ramuth (psdb) INFORMOU QUE IRÁ ACATAR DECISÃO; CONCESSIONÁRIAS NÃO SE MANIFESTARAM

Justiça nega pedido e mantém tarifa
de R$ 4,20 no transporte de São José
Com a decisão do TJ, passagem do transporte público seguirá com os mesmos valores praticados
desde abril: passe comum R$ 4,20 (não R$ 4,30 ou R$ 4,90) e vale-transporte R$ 4,84 (não R$ 4,90). PÁG.5
bolsonaro e witzel comemoram desfecho da ação na ponte rio-niterói

Tensão, tiros, morte e política em sequestro no Rio
Fotos: Divulgação

Brasil&. Após quase quatro horas de tensão, o desfecho do sequestro de um ônibus com 39 passageiros na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, terminou com o jovem
Willian Augusto da Silva, de 20 anos, abatido com seis tiros por um atirador da Polícia Militar. Nenhum dos reféns se feriu durante a ação que parou o Brasil. PÁGS.10 E 11

trânsito

são sebastião

jacareí

Vale supera
marca de 200
mortes no ano

Decreto diz
que porto será
desestatizado

Mudança nas
sessões está
em discussão

alerta. Vale supera a marca

mar. Decreto do presidente
Jair Bolsonaro qualifica complexo portuário do município
para a sua privatização. PÁG.12

poLÍTICA. Câmara de Jacareí

de 200 mortes no trânsito em
2019. É o terceiro maior número entre as regiões de SP. PÁG.8

Divulgação

Divulgação

volta a discutir a possibilidade
de alteração no horário de
sessões parlamentares. PÁG.8

