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

Billie Eilish
oscar da música.
Grammy premia novata Billie
Eilish em seis categorias e aposta
em novas vozes. Confira! CAPA

esportes&
Futebol.
Taubaté
pode fazer
muito mais,
diz técnico
do Burrão.

flávio ricco.
Colunista especialista em
televisão comenta novidades
de Mariana Ximenes. PÁG.18
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VALE+

fãs prestam homenagem ao ex-campeão da nba

SEGURANÇA

latrocínios no
vale caem 50%
Número de latrocínios cai
50% na RMVale, de acordo
com dados divulgados pela
Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo. PÁG.8

Forte emoção marca o adeus a Kobe Bryant
Divulgação

são josé

casa defende
comissionados
Em defesa à Justiça, Câmara
solicita que seja rejeitado o
pedido feito pelo MP para
exonerar todos os servidores
comissionados da Casa. PÁG.5

jacareí

saae: sede já
custa r$ 15,1 mi
Nova sede do Saae já custa
ao menos R$ 15,1 milhões.
Prédio foi comprado no final
de 2018, porém ainda não
está apto para operar. PÁG.6

brasil&. Após a morte trágica, em um acidente com um helicóptero em Los Angeles (EUA), o adeus a Kobe Bryant, de 41 anos, uma
das lendas da NBA, foi marcado por emoção e homenagens. O mundo do esporte está de luto. A causa do acidente é apurada. CAPA

novos voos APROVAÇÃO foi COMEMORADA PELAS DUAS EMPRESAS ENVOLVIDAS; negócio será benéfico, diz órgão

Sem restrição, Cade dá aval
ao acordo Embraer-Boeing
Conselho aprova a aquisição da aviação comercial da companhia do Vale pela
companhia nos EUA; nova joint venture se chamará Boeing Brasil Commercial
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são josé dos campos
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O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
aprovou nesta segunda-feira a
negociação entre a Embraer e

a Boeing, que formarão a joint
venture Boeing Brasil Commercial. Em nota, o Cade comunicou que a operação foi aprovada
sem nenhum tipo de restrição,
uma vez que o Conselho avaliou
que as empresas “não concorrem nos mesmos mercados e
que não há risco de problemas
concorrenciais decorrentes da

4,2

bilhões
de dólares é o valor do
negócio, com a Boeing ficando
com 80% da aviação comercial

aquisição.” A nova empresa
absorverá toda a aviação comercial, com 80% para os americanos e 20% para a Embraer.
A negociação completa é avaliada em US$ 4,2 bi. O Conselho
concluiu que a operação trará
benefícios para a Embraer, que
“passará a ser um parceiro estratégico da Boeing”. PÁGS. 3 E 14

