viver&

Cultura. Público brasileiro prefere assistir séries
dubladas, aponta uma pesquisa da Netflix. PÁG.19

Mãos
à Obra!

em cartaz.
Mostra no Sesi
expõe o processo
criativo de artistas que
usam brinquedos,
cartas e outros itens
em seus obras.
CAPA

esportes&
Futebol.
Peão doVale
é campeão
em Barretos e
competirá
nos EUA.
CAPA
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indústria após ser considerada a maior do país, planta joseense é apontada como ‘pouco competitiva’

brasil&

tEMER DIZ QUE
‘VAI RESISTIR’
Na expectativa de ser alvo
de nova denúncia, Temer faz
postagem nas redes sociais
e diz ter força para resistir e
impedir que país pare. CAPA

GM exclui fábrica de S. José
de pacote bilionário no país
Em menos de um mês, montadora anuncia segundo pacote de investimentos,
de R$ 3,1 bilhões, para as fábricas de São Caetano do Sul e de Joinville (SC)
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

Em seu segundo anúncio de
investimentos em menos de
um mês, a GM (General Motors) deixou mais uma vez de

cidades

guerra contra
entulhódromo

fora o complexo industrial de
São José dos Campos, que já
foi considerado o mais importante da montadora no país. A
companhia anunciou que irá
destinar R$ 3,1 bilhões para as
fábricas de São Caetano do Sul
(SP) e Joinville (SC). No início
de agosto, a montadora havia
confirmado a aplicação de R$

3,1

BILHÕES
de reais foram anunciados
pela montadora para fábricas
de São Caetano e Joinville

coreia desafia o mundo

Depois de mapeamento,
prefeitura declara guerra
aos lixões e promete fechar
90 entulhódromos em
bairros de São José. PÁG.8

vice: convênio
pagava mais

São josé. Setor imobiliário

se posiciona contra a proposta da prefeitura em aumentar
o valor do IPTU. PÁG.4

Vice-prefeito de São José
pagava R$ 50 por consulta
a médicos em seu convênio.
Prefeitura quer pagar R$ 22
na rede pública. PÁG.5
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1,4 bilhão no complexo industrial de Gravataí (RS). Ambos
os valores fazem parte de R$
13 bilhões que a montadora
irá investir no Brasil até 2019,
para a criação de uma nova família de carros. Serão seis modelos diferentes com perspectiva de produção de 2 milhões
de carros por ano. PÁG.3

Míssil eleva tensão na Ásia
mundo. Míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou território japonês e depois caiu no oceano,
elevando a tensão na Ásia. EUA e Japão classificam o caso como ‘ameaça sem precedentes’. PÁG.14

Megaoperação
no Vale tem
saldo de mais
de 180 prisões
polícia. Operação em toda

a RMVale teve l87 suspeitos
presos e ainda 32 adolescentes apreendidos. PÁG.9

