viver&

Flávio Ricco. Atriz e apresentadora Xuxa está entre os destaques na coluna de Flávio
Ricco. Confira as notícias na coluna ‘Canal 1’, com as novidades da televisão. PÁG. 18

Sem Censura
polêmica.
Episódio da tentativa de censura
na Bienal do Rio mostra a força
da comunidade LGBT. CAPA

esportes&
Futebol.
Palmeiras
enfrenta o
Flu e tenta
voltar à
liderança.

na telona.
Confira a programação
completa de filmes em cartaz
nos cinemas do Vale. PÁG.20
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CHEGUEI PARA MUDAR A SUA VIDA! VIVA A EXPERIÊNCIA.

VALE+
Baixe o app Clube+ OVALE e aproveite por 30 dias grátis.
jacareí

coleta seletiva
atingirá 100%
Governo tem a meta de
atingir 100% da área urbana
com a coleta seletiva até o
final do ano. Hoje, 62% da
cidade têm o serviço. PÁG.6

SEGURANÇA PÚBLICA ÍNDICES TÊM QUEDA, MAS REGIÃO SEGUE A MAIS VIOLENTA DE SP

arco

Vale tem um delito
a cada seis minutos,
diz raio-x do crime

Tribunal
nega recurso
do MP para
paralisar obra

RMVale registra um delito a cada 360 segundos, segundo dados
oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública de S. Paulo
em xeque

lula e irmão
denunciados
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deter

Alertas de
desmatamento
crescem 223%
na Amazônia
1.698 quilômetros quadrados
de cobertura vegetal em agosto, contra 526 em 2018. PÁG.3

taubaté

Câmara reduz
tolerância
com atrasos
após o almoço
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curso em que a Promotoria pedia a paralisação da obra para
criar o Arco da Inovação. PÁG.5

floresta. Amazônia perde

Lava Jato em São Paulo
denuncia o ex-presidente
Lula e seu irmão por
corrupção em caso ligado à
Odebrecht. BRASIL&
1º Caderno
Ideias& Política

são josé. Justiça rejeita o re-

Divulgação

CRIMES VIOLENTOS. Quanto aos crimes violentos, o Vale registra média de um cometido a cada
53 minutos. É a menor taxa desde o início da série histórica da SSP, que começou em 2005. PÁG.8

relógio. Mesa Diretora da
Câmara decide reduzir tolerância com os atrasos de servidores administrativos. PÁG.4

