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

Vale &
Fantasia

região.
São José e
Jacareí sediam
único festival dedicado
totalmente ao cinema
fantástico, com batepapo e exibições.
CAPA

esportes&
Paulista.
São José
vence
Rio Claro
jogando
fora de casa.

flávio ricco.
Colunista traz informações
a respeito do mundo da TV e
dos famosos. Confira. PÁG.18
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VALE+
violência

fluxo: polícia
apura morte
Polícia investiga o assassinato
de Jamile Fernandes da Silva,
17 anos, que foi achada morta
ontem. Ela havia sumido no
sábado, após um fluxo. PÁG.9

amazônia em risco aumento no corte da floresta foi apontado pelo instituto

exclusivo

Desmatamento põe
em xeque acordo de
livre comércio entre
Mercosul e Europa

S. José lidera
apreensão de
infratores em
todo o estado

Postura de Bolsonaro ao criticar dados do Inpe foi alvo de
críticas de líderes europeus e vira uma ameaça ao acordo
são josé

contrato deve
ser de r$ 45,6 mi
Prefeitura deve pagar
R$ 45,6 mi ao HMTJ, que ficará
responsável pela gestão da
UPA do Campo dos Alemães
nos próximos 24 meses. PÁG.5

guará

delegacias
de mudança
Prédios de três delegacias
de polícia de Guará terão um
novo endereço a partir da
próxima semana, devido às
obras do novo PS. PÁG.6
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são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

O avanço do desmatamento
na Amazônia e a forma como
o governo do presidente Jair
Bolsonaro (PSL) lidou com os
dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
sobre o desmate na floresta
colocam em xeque o acordo
comercial entre o Mercosul e a
União Europeia. Chamado de
“histórico” e de “um dos mais
importantes de todos os tempos” pelo presidente, o acordo
ainda não foi assinado e depende de aprovações do Parlamento da União Europeia, formado por 751 deputados. Mais
de 22% das cadeiras pertencem a parlamentares da Alemanha e da França, dois dos
países que têm intensificado
as críticas à política ambiental
brasileira. No último fim de semana, o governo alemão anunciou a suspensão de repasses
de cerca de R$ 150 milhões
para iniciativas de proteção
ambiental. PÁG.3 E BRASIL&

Divulgação

RMVale. Foram 697 neste ano
segurança. Mesmo com uma

queda de 12,41% no total de
adolescentes apreendidos, São
José segue líder nesse quesito
em todo o estado, posição que
ocupa desde 2017. Entre janeiro e junho, as forças de segurança apreenderam 233 menores ligados com o crime. PÁG. 8

jacareí

Justiça
suspende lei
que autoriza
empréstimo
junto ao CAF
PÁG.7

economia

Clauber Cleber Caetano/Presidência

Verborragia. Presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o “cocô
petrificado” de um indígena é capaz de parar uma obra de um porto

Vale entra
na briga por
fábrica chinesa
que vai investir
R$ 3,19 bilhões
PÁG.10

