viver&

Na telona. Que tal pegar aquele cinema? Confira
programação completa de filmes em cartaz. PÁG. 20

esportes&

Vem Brincar!

Futebol.
Seleção
Brasileira
enfrentará
Senegal e
Nigéria.

semana da criança.
Semana está recheada de
atividades culturais e recreativas
para os pequenos. PÁG.19
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CHEGUEI PARA MUDAR A SUA VIDA! VIVA A EXPERIÊNCIA.

VALE+
acidente

pinda decreta
luto de 3 dias
Prefeitura de Pinda decreta
luto oficial de três dias após a
morte de sete pessoas em um
acidente neste domingo, na
zona rural da cidade. PÁG.10

RECURSOS PESQUISA REVELA REDUÇÃO NOS INVESTIMENTOS ENTRE JANEIRO E JUNHO

ZONEAMENTO

RMVale tem menor
investimento desde
2012, aponta Seade

Conselho
nega recurso
e investigação
será retomada

Com R$ 73,8 mi em investimentos, RMVale tem o menor volume
em um primeiro semestre desde o início da série histórica. PÁG.3
uma selfie espacial
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cetesb aplica
multa à revap
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REGIONAL

Disputa
ideológica
marca eleição
nos Conselhos
conservadores e evangélicos
marca as eleições nos Conselhos Tutelares na região. PÁG. 8

taubaté

Peixoto pagará
multa de
R$ 93 mil por
condenação
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do MP nega recurso em que a
prefeitura contestava abertura
de inquérito pelo Gaema. PÁG.5

fla-flu. Campanha por votos

Cetesb multa Revap, unidade
da Petrobras instalada na
zona leste, em R$ 198,9 mil
por dano ambiental. PÁG.9

1º Caderno
Ideias& Política

sÃO josé. Conselho Superior

política. MP ajuiza ação para
Astronauta da NASA, Andrew Morgan

olha o passarinho. Astronauta da Nasa, Andrew Morgan, tira uma ‘selfie espacial’ durante uma
caminhada no espaço para atualizar o sistema de energia da Estação Espacial Internacional. PÁG.11
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Cartão virtual
Cartão virtual

pedir o cumprimento da sentença que condenou o ex-prefeito Roberto Peixoto. PÁG.4

