viver&

Cultura. Que tal pegar aquele cinema? Confira
a programação com os filmes em cartaz. PÁG.20

Terror
de Volta

esportes&
Futebol.
Corinthians
inicia luta
por uma
vaga na
semifinal.

telona.
Chucky, do
filme Brinquedo
Assassino, está de volta
aos cinemas com filme
cheio de suspense e
muitos sustos.
CAPA
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novos dados do inpe mostram amazônia em risco

assistência

bolsa: 4.853
famílias fora
Ministério da Cidadania corta
4.853 benefícios do Bolsa
Família no Vale em 2019, de
acordo com balanço divulgado
pelo governo federal. PÁG.8

segurança

tarifa: reajuste
teve empecilho
Falta de uma auditoria feita
pela prefeitura, e que fosse
submetida ao crivo do Comob,
impediu reajuste da tarifa no
valor pedido no início. PÁG.9

taubaté

acordo deve
cortar 14 vagas
Após acordo com MP,
Câmara vai demitir assessor
sem nível superior. Ao todo,
14 funcionários devem ser
exonerados até o dia 1º. PÁG.6
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Bolsonaro culpa ONGs por desmatamento
Marcos Corrêa/Presidência

meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o aumento de queimadas registrado nos últimos dias na Amazônia pode
ser resultado de ação criminosa de ONGs. “Pode estar havendo ação criminosa desse ‘ongueiros’”, declarou o presidente. BRASIL&

setor industrial regionais de s. josé e taubaté têm saldo negativo; jacareí foi a única a criar postos de trabalho

Indústria perde 450 vagas;
Nestlé deve investir R$ 1 bi
Uma má e uma boa notícia para a indústria da região: dados apontam corte de 450
postos de trabalho nas fábricas em 2019; e Nestlé anuncia investimento bilionário
são josé dos campos
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A indústria do Vale do Paraíba
cortou 450 postos de trabalho
de janeiro a julho deste ano,
de acordo com levantamento

do Ciesp (Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo). Tratase do pior resultado para os sete
primeiros meses do ano desde
2016, quando a região amargou
o corte de 3.400 postos de trabalho. Durante o mês de julho
deste ano, o setor industrial do
Vale perdeu 20 postos, revertendo a geração de 350 empregos

1.150

vagas
de emprego perdeu a indústria
da regional de São José durante
os últimos 12 meses, diz o Ciesp

em junho. Nesta quarta-feira,
no entanto, o setor industrial
teve uma boa notícia: a Nestlé
deve investir cerca de R$ 1 bilhão em novas linhas na fábrica
de Caçapava e Araçatuba. O investimento foi confirmado pelo
governo estadual. O montante
deve ser aplicado ao longo dos
próximos três anos. PÁGS.3 E 12

