viver&

Telona. Colunista Flávio Ricco traz as principais novidades do mundo da televisão e das
celebridades. É o‘Canal 1’. O combate à pirataria é um dos destaques da coluna. PÁG.18

Léo & Legado
herdeiro de tim maia!
Leo Maia, filho de Tim, traz o seu
swing e legado para o Festival de
Verão de Cunha nesta sexta. CAPA

esportes&
Verdão.
Lucas Lima
começa
bem 2020 e
quer volta
por cima.

C’mon Kids!
Cantor Supla vai se apresentar
em Taubaté nesta sexta-feira,
no Garage 51, às 19h. PÁG.19

CAPA

24
Janeiro
2020

MIN 18
MAX 26
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EXTREMISMO PESQUISA APONTA A EXISTÊNCIA DE CERCA DE 200 MIL SIMPATIZANTES DE CAUSAS EXTREMAS NO PAÍS, COMO O NAZISMO

Neonazismo tem mais de 330 células
espalhadas pelo Brasil, diz pesquisa
Vale está no estado com a maior quantidade de células neonazistas identificadas por pesquisadora;
grupos defendem ódio às minorias e ataques a judeus, gays, negros, nordestinos e deficientes. BRASIL&
na sequência estão novelis, obra da tamoios e caoa chery

Embraer lidera investimentos no Vale, aponta Seade
Divulgação

economia. Embraer foi a empresa que mais investiu no Vale do Paraíba desde 2012, com 23% do total aportado na região, segundo a Piesp (Pesquisa de Investimentos
Anunciados no Estado de São Paulo), da Fundação Seade. A fabricante de aviões, com sede em São José dos Campos, confirmou R$ 6,47 bilhões em investimentos. PÁG.3

justiça

educação

contratação

TRF-3 decide
reduzir pena
de Peixoto

Univap aprova
duas chapas
para a eleição

Projeto quer
‘cartão’ contra
inadimplente

taubatÉ. Justiça reduz pena

são josé. Univap aprova duas

jacareí. Projeto que tramita

do ex-prefeito Roberto Peixoto, mas mantém condenação
por desvio de dinheiro. PÁG.4

Arquivo OVALE

chapas para disputar a eleição
do reitor. Votação será realizada no dia 12 de fevereiro. PÁG.8

Divulgação

na Câmara propõe ‘cartão vermelho’ para a contratação de
empresas inadimplentes. PÁG.7

