viver&

Televisão. Confira a coluna de Flávio Ricco, com as principais novidades do
universo da televisão e das celebridades. Silvio Santos é o destaque. PÁG.18

Cine &
Pipoca

TELONA.
Que tal pegar
aquele cineminha?
Confira a programação
com todos os filmes
em cartaz na
nossa região.
PÁG.20

esportes&
Futebol.
Seleção
enfrenta
Messi de
olho na
decisão.

vale no netflix!
Confira onde foram
feitas as locações da
série ‘O Escolhido’. CAPA
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VALE+

com reforço, estado promete baixar índices

brasil&

procurador
criticou moro
Mensagens publicadas pelo
site ‘The Intercept’ mostram
críticas de procurador do
Vale à ida de Sérgio Moro
para o governo federal. CAPA

são josé

projeto sofre
alterações
Apresentado após parecer
jurídico contrário e críticas
do prefeito, substitutivo
prevê multas apenas para os
usuários de patinetes. PÁG.4

taubaté

ame vai iniciar
ação em 2020
AME (Ambulatório
Médico de Especialidades)
de Taubaté só deve entrar
em funcionamento em
janeiro de 2020. PÁG.5
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Meta é eliminar ‘violência endêmica’ no Vale
Caíque Toledo/OVALE

SEGURANÇA. Com reforço na tropa de elite da Polícia Militar e promessa de guerra contra o crime, o governo do Estado estabeleceu
como meta reduzir o índice de homicídios no Vale do Paraíba até 2020, retirando a região do quadro de ‘violência endêmica’. PÁG. 8

mercado de trabalho seis dos oito setores econômicos têm déficit; comércio e serviços são exceções

Emprego: indústria do Vale
sofre redução após reforma
Setores cruciais para a econômia da RMVale perderam nível de emprego depois
da reforma, aprovada em 2017: indústria perde 964 vagas e construção corta 1.263
São José dos Campos
Xandu Alves
@xandualves10

Aprovada com a promessa de
gerar milhões de empregos, a
Reforma Trabalhista mostrouse pouco eficiente na RMVale,

uma das regiões mais industrializadas do estado. Indústria e
construção civil perderam postos de trabalho, enquanto só
serviços e comércio registraram
saldo positivo. Os empregos
gerados exigem pouca qualificação e pagam salários mais
baixos. De novembro de 2017
a maio de 2019, a região gerou

741

VAGAS
é o saldo de empregos criados
no mercado de trabalho do Vale
depois da Reforma Trabalhista

741 empregos, mas com a indústria perdendo 964 postos e
a construção cortando 1.263. O
levantamento foi feito por OVALE com dados do Caged, do Ministério da Economia. Segundo
o Nupes, houve ainda redução
salarial e menor exigência de
qualificação profissional depois
da Reforma Trabalhista. PÁG.10

