viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cineminha? Confira a programação com todos os
filmes em cartaz na nossa região. É só escolher, pedir a pipoca e aproveitar. PÁG.20

Estrela
da Força

star wars.
‘Han Solo: uma
história Star Wars’ tem
primeiro trailer lançado,
para a alegria de fãs de
todos os cantos
do planeta.
PÁG.18

esportes&
Futebol.
Palmeiras
tem 100%
e aposta no
elenco para
levar título.

vicentina aranha.
Captação arrecada mais de
R$ 462 mil para o restauro do
Vicentina Aranha. PÁG.19

PÁG.24
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VALE+
MOBILIDADE

VIA OESTE vai
SER ENTREGUE
Trânsito de São José vai
ganhar um novo corredor
viário nesta quarta, com a
entrega da Via Oeste, que
custou R$ 15,7 milhões. PÁG.8

ECONOMIA BALANÇO DO CIESP MOSTRA, PORÉM, QUEDA NA INTENSIDADE DOS CORTES

SÃO JOSÉ

Indústria da RMVale
perde 24,4 mil vagas
desde o início da crise

Auxílio paga
R$ 1.000 para
2.000 pessoas
sem emprego

Número de vagas cortadas no setor industrial do Vale entre 2014
e 2017 supera a população de 23 dos 39 municípios da região. PÁG. 3
PREVIDÊNCIA EM PAUTA NA CÂMARA
violência

GARI EXECUTADO
NO TRABALHO

Brasil&
Política e Mundo

4 págs.

Esportes

4 págs.

Viver&

6 págs.

Esta edição inclui classificados.
Total de páginas da edição 32.

TAUBATÉ

Painel da
Câmara tem
contradições e
mais suspeitas
e empresa que participou do
processo apresentam versões
diferentes sobre o caso. PÁG.6

jacareí

ÍNDICE
10 págs.

pela prefeitura prevê auxílio
de R$ 1.000 para qualificar até
2.000 desempregados. PÁG.4

política. Poder Legislativo

Polícia Civil procura homem
que executou um gari em
São José à queima-roupa
na tarde de ontem. Câmera
flagrou o assassinato. PÁG.9

1º Caderno
Ideias& Política

mercado. Programa lançado

Temer cobra votação ‘urgente’
Beto Barata/Presidência

brasil&. Em mensagem ao Congresso, o presidente Michel Temer (MDB) cobrou que a reforma
da Previdência seja a prioridade dos parlamentares. Governo não tem votos necessários. PÁG. 12

Funcionário
é investigado
após abaixoassinado
processo. Prefeitura inicia
sindicância para investigar
as supostas violações do funcionário ligado ao caso. PÁG.7

