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

Anitta
é Show!

MÚSICa.
Popstar
Anitta se recupera
da estafa mental e
confirma show na região
neste fim de semana,
no Vale Music.
PÁG.19

esportes&
Timão.
MPF cobra
dívida de
R$ 556
mi em
impostos.

cartas perdidas.
Com exposição, projeto
espalha poesia e palavras
com corrente do bem. CAPA
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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.

economia resultado é referente aos três primeiros meses de 2019 na comparação com o trimestre anterior

são josé

juvenil vira
réu em ação
Ex-presidente da Câmara,
vereador Juvenil Silvério
(PSDB) vira réu em ação
do MP por improbidade
administrativa. PÁG.5

PIB da RMVale cresce 1,1% e
atinge R$ 28,5 bi, diz Seade

Região registra a segunda maior riqueza entre as 15 regiões metropolitanas e
administrativas de São Paulo, perdendo só para Campinas, com R$ 96,9 bi. PÁG.3
montagem completa terá participação da embraer

taubaté

câmara aprova
corte no ipmt
Câmara aprova projeto do
prefeito Ortiz Junior (PSDB)
que reduz os aportes ao
Instituto de Previdência do
Município de Taubaté. PÁG.4
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Primeiro Gripen E é apresentado para FAB
Divulgação

caça. Aeronave iniciará fase de ensaios em voo na Suécia e deve vir para o Brasil em 2020; Brasil comprou 35 caças supersônicos.
Há 15 dias da primeira decolagem e antes dos ensaios em voo, o primeiro Gripen E brasileiro foi entregue pela Saab à FAB. BRASIL&

