viver&

Cinema. ‘O Escândalo’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas do Vale. Confira os
maiores destaques e escolha o seu preferido! Compre a pipoca e divirta-se! PÁG.21

BBB na Tela!
reality show.
Nova edição do Big Brother Brasil
tem a participação de famosos
como grande novidade. CAPA

esportes&
Futebol.
Fernando
Diniz tem
conversa
privada
com Pato.

flávio ricco.
Colunista especialista em
televisão comenta momento
atual do Big Brother. PÁG.18
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sinal vermelho Pinda, Jacareí, Guará e São José têm AUMENTO NOS ACIDENTES FATAIS; TAUBATÉ REGISTRA QUEDA

‘NOIVADO’

REGINA DUARTE
RECEBE CONVITE
Regina Duarte foi convidada
por Jair Bolsonaro para o
assumir a Secretaria Especial
de Cultura após a exoneração
de Ricardo Alvim. BRASIL&

Na contramão, Vale tem alta
de 9% nas mortes no trânsito
Vale do Paraíba encerrou 2019 com 390 mortes em acidentes de trânsito, maior
número de óbitos desde 2016, quando teve 431 vítimas fatais, afirma estado.
PÁG.3

plano é fabricar turboélice para 70 pessoas

violência

quatro mortes
em tiroteios
Quatro homens foram
mortos em confrontos com
a Polícia Militar durante o
último final de semana em
São José dos Campos. PÁG.9

jacareí

sem demissões
na santa casa
Após informação em ata,
prefeitura descarta plano de
demissões na Santa Casa.
Documento citava estudo
para desligamentos. PÁG.6
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Embraer e Boeing estudam criar novo avião
Divulgação

novos voos. Presidente da Aviação Comercial da Embraer, John Slattery confirmou que a fabricante está em estágio avançado de
análise para lançamento de um novo turboélice a ser desenvolvido em parceria com a Boeing. Novo Avião teria 70 assentos. PÁG.10

são josé

taubaté

Eleição na
Univap deve ter
duas chapas
na disputa

Unitau quer
concessão de
imóveis na
região central

PÁG.4

Divulgação

PÁG.7
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