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Telona. Toy Story é uma das atrações em cartaz nos cinemas do Vale do Paraíba, para
crianças de todas as idades.Veja a programação completa e tenha um bom filme. PÁG.20

Sertão Palco

teatro no vale.
Caio Blat e Luiza Lemmertz são
alguns dos destaques do elenco de
‘Grandes Sertões: Veredas’. CAPA

esportes&
Futebol.
Cobertura
completa
do duelo
entre Flu e
Corinthians.

televisão.
Flávio Porchat, Ana Furtado
e Camila Queiroz são assunto
na coluna do F. Ricco. PÁG. 18
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VAGAS MÉDIA SALARIAL DAS CARREIRAS QUE GERARAM VAGAS NO VALE É DE R$ 2.195,94

VALE+
são josé

mp apura corte
de árvores
Ministério Público instaura
um inquérito para apurar
possíveis irregularidades no
corte de árvores na Avenida
dos Astronautas. PÁG.4

Salário cresce acima
da inflação na região
pela 1ª vez neste ano
Pela primeira vez no ano, o salário médio de todas as carreiras que
geraram saldo de emprego no RMVale subiu acima da inflação. PÁG.3
militares ajudam a combater o fogo

taubaté

bolada de odila
é questionada
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economia. Volkswagen anun-

cia, na Alemanha, investimento de R$ 2,4 bi em S. Bernardo
do Campo e S. Carlos. PÁG.11

exclusivo

Fundação
Casa afasta 4
funcionários
após agressão
afastar quatro funcionários de
direção após agressão a interno em unidade do Vale. PÁG.8
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Volks anuncia
R$ 2,4 bi para
novo carro;
Vale fica fora

s. josé. Fundação Casa decide

Câmara cobra explicações
após ‘bolada’ de R$ 260
mil que foi paga para a
secretária de Finanças
Odila Sanches. PÁG.5

1º Caderno
Ideias& Política

indústria

Cavex faz operação na Amazônia
Divulgação

queimadas. Duas aeronaves militares do Cavex decolaram de Taubaté para atuar na operação
de combate aos incêndios que atingem a Amazônia. A operação terá 16 militares do Vale. PÁG.10

Plano de
Mobilidade
desafia Guará
e Jacareí
prazo. Cidades podem ser
impedidas de firmarem convênios no setor caso não terminem plano em 2019. PÁG.9

