viver&

Telona. Colunista Flávio Ricco traz as principais novidades do mundo da televisão e das
celebridades. É o‘Canal 1’. Mudanças nas novelas da Globo são o maior destaque. PÁG.18

Cine Comédia
sucesso de bilheteria!
Com Paulo Gustavo, ‘Minha Mãe
é uma Peça 3’ é um dos filmes em
cartaz nos cinemas do Vale. PÁG.20

esportes&
Copa SP.
Burrinho
e Laranja
em campo
por vaga na
Copinha.

censura.
Justiça determina a retirada
da Netflix do especial de Natal
do Porta dos Fundos. PÁG.19
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VALE+

oriente médio dois foguetes atingiram a ‘zona verde’ de bagdá, perto da embaixada dos eua

tragédiA

queda de avião
sob apuração
Acidente com avião
ucraniano perto da capital
do Irã causou a morte de
176 pessoas e está sendo
investigado. PÁG.13

economia

exportação de
carros cai 20%
Cai 20% a exportação de
petróleo e veículos do Vale
do Paraíba, de acordo com
dados do governo. PÁG.3

jacareí

coi já tem 62%
da fibra ótica
A 50 dias da previsão para
início do COI, Jacareí tem
cerca de 62% das fibras
óticas implantadas. PÁG.7
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Trump diz
que Irã está
mais ‘calmo’
e vai impor
sanções
mais duras
Trump não mencionou
explicitamente novos ataques
ao Irã, mas manteve a ameaça
de novas retaliações e cobrou
o abandono do programa
nuclear pelo país rival. BRASIL&

Divulgação

transportes

impostos

Justiça nega
recurso para
ampliar tarifa

Novo ‘mapa’ é
descartado no
IPTU de 2020

SÃO JOSÉ. Justiça nega recur-

taubaté. Em desenvolvimen-

so da prefeitura para aumentar em 7% o valor da tarifa do
transporte na cidade. PÁG.10

Divulgação

to desde 2018, serviço de geoprocessamento ainda não terá
reflexo no IPTU de 2020. PÁG.4

Divulgação

