viver&

Telona. Colunista Flávio Ricco traz as principais novidades do mundo da televisão e das
celebridades. É o ‘Canal 1’. Presença de Anitta em novela é um dos destaques. PÁG.18

Sonic Voltou!
dos games pro cinema!
Febre nos anos 90, personagem
ícone dos games ganha vida e vai
para a telona em live-action. CAPA

esportes&
Verdão.
Com Luxa,
Palmeiras
aposta em
gramado
sintético na
Arena. CAPA

na folia!
Folia para os pequenos
está garantida neste final de
semana na região. PÁG.19
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POLÍTICA base aliada do governo pretendia votar o projeto no próximo dia 20, mas não estava descartada antecipação para hoje

S. José: Poder Judiciário suspende
votação da Reforma da Previdência
Justiça concede liminar para impedir provisoriamente que a Câmara de São José dos Campos vote
projeto da Reforma da Previdência protocolado pela gestão do prefeito Felicio Ramuth (PSDB). PÁG.5
Cidade Inteligente terá mais de mil câmeras de última geração

‘BBB’ com leitura facial e de olho no ‘comportamento’
Divulgação/PMSJC

vigilância. O novo ‘Big Brother’ digital de S.José dos Campos começa a se tornar realidade. A cidade já recebe a estrutura de fibra óptica para a futura instalação de
câmeras de vigilância capazes de detectar um procurado pela Justiça no meio de uma multidão. Os equipamentos poderão detectar os comportamentos suspeitos. PÁG.3

BRASIL&

habitação

pró-lar

Prouni: MEC
seleciona 1.375
candidatos

Casal agredido
e despejado
será indenizado

Justiça ainda
não intimou
ex-presidente

bolsa. Ministério seleciona

taubaté. Justiça condena
prefeitura a pagar indenização
de R$ 40 mil a casal agredido e
despejado no Barreiro. PÁG.7

jacareí. José Rubens teve seu
nome apontado pelo MP em
uma ação que apontou irregularidades em contratos. PÁG.7

1.375 candidatos na primeira
chamada do Prouni para bolsas em faculdades do Vale. CAPA
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