viver&

Cultura. Colunista Flávio Ricco traz as principais novidades do mundo da tevê
e ainda das celebridades. Helga Nemetik é um dos destaques no Canal 1. PÁG.18

Cine &
Pipoca

cinema.
Que tal pegar
aquele cineminha?
Confira a programação
com todos os filmes em
cartaz na nossa região.
É só escolher!
PÁG.20

esportes&
Futebol.
Palmeiras
enfrenta o
Santos na
Vila e busca
retomada.

outro mundo.
Banda Bemvirá se destaca
usando memes e letras não
convencionais no Vale. CAPA
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CHEGUEI PARA MUDAR A SUA VIDA! VIVA A EXPERIÊNCIA.

VALE+

são josé sessão extraordinária foi marcada por protestos nas galerias; novo projeto é alvo de críticas

PLANALTO

‘ESQUECE O PSL’,
DIZ BOLSONARO
Presidente Jair Bolsonaro
pede para apoiador
‘esquecer’ PSL, investigado
por uso de laranjas, e gera
crise no partido. BRASIL&

Nova Lei de Zoneamento é
aprovada pelo Legislativo
Câmara de São José aprova o projeto da nova Lei de Zoneamento, enviado
pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB). Placar da votação foi de 18 votos a 2. PÁG.4

economia

embraer lidera
investimentos
Dez empresas respondem
por 78% dos investimentos
anunciados no Vale desde
2012, afirma Seade. PÁG.3
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Flávio Pereira/CMSJC

planejamento. Em 2017, gestão Felicio Ramuth fez mudanças pontuais na Lei de Zoneamento para corrigir os pontos derrubados
pela Justiça. No fim de 2018, a Câmara aprovou a revisão do Plano Diretor, abrindo espaço para a revisão geral da Lei de Zoneamento.
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