viver&

Na telona. Que tal pegar aquele cinema? Confira a programação completa de filmes
em cartaz nos cinemas doVale. Longa sobre Hebe é um dos grandes destaques. PÁG. 20

Luto na Tevê
despedida.
Ator e diretor Jorge Fernando
deixa um enorme legado na tevê,
com a alegria como marca. CAPA

esportes&
Timão.
Carille fica
sem Love
e Boselli
para pegar
o CSA.

canal 1.
CNN Brasil é um dos
destaques no Canal 1, coluna
de Flávio Ricco! PÁG. 19

PÁG.22
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CHEGUEI PARA MUDAR A SUA VIDA! VIVA A EXPERIÊNCIA.

VALE+

violência Na contramão, s. josé tem índice abaixo da média estadual; estado destaca queda nos assassinatos

taubaté

promotoria
aponta fraude
MP aponta fraude em
convênio entre sindicato e
prefeitura, para plano de
saúde dos servidores. PÁG.4

Região tem 5 das 15 cidades
com mais homicídios em SP
Guará, Caraguá, Jacareí, Taubaté e Pinda estão no ‘Top 15’ dos municípios com
a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes em todo o estado, diz SSP. PÁG.3
presidente lamenta a vitória de fernández

são josé

secretário
nega nepotismo
Secretário de Saúde
nega irregularidade na
contratação de entidade que
emprega a esposa dele. PÁG.9
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Bolsonaro faz crítica à eleição na Argentina
José Dias/Presidência da República

brasil&. As farpas trocadas entre o presidente Jair Bolsonaro e o recém-eleito mandatário da Argentina, Alberto Fernández,
deixaram economistas e empresários preocupados na região. A Argentina é o 3º maior comprador dos produtos do Vale. CAPA

Economize até 50% nos melhores lugares.
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