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

Duelo
Decisivo

vingadores.
Heróis mais
queridos do mundo
Marvel se reúnem pela
última vez e encaram o
vilão Thanos em um
duelo épico.
CAPA

esportes&
Futebol.
Palmeiras
tenta hoje
confirmar
a vaga nas
oitavas.

flávio ricco.
Colunista traz as principais
informações sobre televisão
e mundo dos famosos. PÁG.18
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VALE+

presidente diz que país precisa mudar previdência

são josé

drogas: casos
sofrem queda
Em dois anos, casos de tráfico
caem 72% em área da zona
sul de São José que concentra
o Campo dos Alemães, Dom
Pedro e Jardim Colonial. PÁG.8

taubaté

avenida do povo
provoca debate
Restrição de eventos na
Avenida do Povo opõe
vereadores no Legislativo
e provoca debates
acalorados na cidade. PÁG.4

jacareí

câmara aprova
empréstimo
Plenário da Câmara aprova
primeiro empréstimo
pedido neste mês pelo
prefeito Izaias Santana
(PSDB) ao Legislativo. PÁG.6
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‘Brasil tem pressa’, afirma Bolsonaro na TV
Marcos Corrêa/Presidência da República

BRASIL&. Presidente Jair Bolsonaro defende, em pronunciamento veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão, a aprovação
da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele disse que o país quer a reforma. CAPA

geração de vagas rEgião cORTA empregoS EM MARÇO DE INTERROMPE RECORDE DE ABERTURA DE novos POSTOS

Vale registra saldo negativo
de empregos no 1º trimestre
Depois de bater o recorde de 1.363 empregos gerados em fevereiro, maior saldo
para o mês desde 2014, a RMVale encerrou março demitindo 1.138 trabalhadores
taubaté
Xandu Alves
@xandualves10

Depois de bater o recorde de
1.363 empregos gerados em fevereiro, maior saldo para o mês
desde 2014, a RMVale encerrou

março demitindo 1.138 trabalhadores. É o maior saldo negativo
do ano -- janeiro registrou a perda de 663 vagas. Em dezembro,
o corte atingiu 2.060. Os dados
são do Caged e foram divulgados
nesta quarta-feira, pelo Ministério da Economia. Comércio foi
o grande vilão no mês de março,
com 816 demissões na RMVale,

438

VAGAS
a menos é o saldo de geração
de empregos na RMVale entre
os meses de janeiro e março

seguido de serviços (-182) e indústria (-175). Também cortaram
a construção civil (-57), agropecuária (-94), serviços industriais
de utilidade pública (-81) e mineração (-10). O único setor da
economia avaliado pelo Caged a
ter saldo positivo em março, no
Vale, foi a administração pública,
que criou 277 vagas. PÁG.3

