viver&

E as séries?. Calma, calma! Também preparamos um guia especial
para quem prefere assistir séries. Qual é a aposta deste ano?. PÁG. 26

Filmes que vão
bombar em 2020!
Fica a dica. Confira a lista mais esperada pelos cinéfilos de plantão, com todos os
principais destaques que estarão na telona neste ano, como ‘Ave de Rapina’. CAPA

4 e 5 de Janeiro de 2020 - Ano 6 Nº 1.901 • R$ 5,00 • fim de semana • Edição concluída às 20h05 • www.gazetadetaubate.com.br

VALE+

AMEAÇA DE GUERRA RÚSSIA E CHINA CONDENAM AÇÃO ORDENADA POR TRUMP; ITAMARATY RECOMENDA ‘CAUTELA’

esportes

burro começa
com pé direito
Taubaté estreia com vitória
na Copa São Paulo, batendo o
Capital (TO) por 3 a 0, e agora
faz duelo contra o River (PI) na
próxima segunda-feira. CAPA

Ataque dos EUA a general
do Irã cria tensão mundial;
Aiatolá promete retaliação
Pentágono alega que comandante iraniano orquestrou atentados em bases de
coalizão no Iraque e aprovou ataques à embaixada norte-americana em Bagdá

pancadões

favela fest
em 400 pontos
Governo João Doria (PSDB)
aposta em ‘FavelaFest’ para
conter pancadões do funk em
São Paulo. A meta é envolver
400 favelas do estado. PÁG.10

jacareí

diárias: alta de
23% em 2 anos
Custo com diárias e
passagens subiu 23% em
dois anos em Jacareí. A
informação consta no Portal
da Transparência. PÁG.8
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Divulgação

mundo. Embaixada norte-americana em Bagdá, atacada na terça por pró-iranianos, apelou aos seus cidadãos que deixem
o Iraque ‘imediatamente’. O pedido foi divulgado horas após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. BRASIL&
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transporte

Cidades do
RMVale sobem
no ranking
do emprego

Após decisão,
prefeitura
suspende novo
valor da tarifa

PÁG.2
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