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Cultura. Confira uma entrevista especial com o Capital Inicial, uma
das bandas mais amadas do rock nacional e que tocará noVale. CAPA

Vai ter Copa?
ESPORTES&. Pesquisa revela falta de interesse pela Copa América e também confiança
abalada na Seleção Brasileira, que estreou com vitória sobre a fraquíssima Bolívia. CAPA
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economia CRISE IMPACTA REAJUSTE NAS fábricaS E vencimento cresce ABAIXO DA ALTA DO CUSTO DE VIDA

+ CONTEÚDO

cADERNO PARA
ADC EMBRAER
Nesta edição receba também
o caderno ‘Nossa ADCE’, que
traz reportagens especiais
voltadas para os funcionários
da Embraer. NOSSA ADCE

Com Bolsonaro, salário sobe
abaixo da inflação na RMVale
Salário médio no Vale, segundo o Caged, passou de R$ 2.086,02 para R$ 2.156,33,
alta de 3,37%, abaixo da inflação acumulada durante o ano, que é de 4,94%. PÁG.16
exportação de veículos para ‘hermanos’ cai 51,21%

são josé

ação em área
ligada a aliado
Fundo Social fez ação de
distribuição de donativos
da Campanha do Agasalho
2019 em um espaço ligado ao
vereador Maninho. PÁG.5

TAUBATÉ

gcm: LICITAÇÃO
PARA TIRO
Governo Ortiz Junior (PSDB)
abre licitação para contratar
a empresa que ficará
responsável pelo curso de
tiro e teste psicológico. PÁG.5
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Crise na Argentina derruba vendas na região
Cláudio Vieira/ PMSJC

região. A crise na Argentina derrubou a exportação de veículos do Vale do Paraíba para o país vizinho, com retração de 51,21% neste
ano frente ao ano passado. Os automóveis são o terceiro produto mais vendido ao exterior pelas empresas situadas na região. PÁG.2

PROTESTO

brasil&

‘Greve Geral’
para ônibus e
atrasa fábricas

Presidente
admite ceder
por reforma

no vale. Transporte público

em brasília. Presidente Jair

parado, três ônibus queimados
e atraso na indústria foram os
ecos da ‘Greve Geral’. PÁG. 12

Ademir Britto/Sindicato dos Metalúrgicos

Bolsonaro, perguntado sobre a
Previdência, disse que ‘se forçar
a barra, não aprova nada’. CAPA

Divulgação

