viver&

Cultura. Taubaté das lendas! Livro conta mistérios que fazem parte
do imaginário do município, como a‘noiva fantasma’. CAPA E PÁG.26

Vai ao Cine?
telona. É dia de cinema! Que tal um filme? Confira a programação completa dos
longas em cartaz nos cinemas de todo o Vale. Rei Leão é um dos destaques. PÁG.28
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amazônia em xeque galvão diz que presidente e seus filhos têm posição ‘obscurantista’ e ‘anticientífica’

‘Bolsonaro enxerga o Inpe
como uma pedra no sapato’,
afirma ex-diretor demitido

VALE+
ECONOMIA

INDÚSTRIA
DIMINUI RITMO
Pinda e São José foram
as cidades, entre as mais
industrializadas do Vale, que
mais cortaram na importação
de matéria-prima. PÁG.14

A OVALE, Ricardo Galvão, diretor demitido do Inpe após briga com o governo,
defende dados e diz que ‘há uma intenção clara de esconder o desmatamento’
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

Em sua casa, em São José dos
Campos, Ricardo Galvão, 71
anos, admite: “Foram as semanas mais tumultuadas da

planejamento

minha vida. Provação seria mais
correto”. Ele se refere aos dias
após o confronto público com o
presidente Jair Bolsonaro (PSL)
no qual defendeu o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a própria honra. Acabou
demitido do cargo de diretor do
Inpe 13 meses antes de terminar o mandato. Em entrevista a

13

MESES
ainda restavam para acabar
o mandato de Ricardo Galvão
como diretor do Instituto

OVALE, Galvão fala da repercussão de seu embate, do Inpe e
vê posição ‘obscurantista’ no governo. De forma contundente, o
ex-diretor diz que Bolsonaro vê
o Inpe ‘como uma pedra no sapato’, critica Olavo de Carvalho
e mostra-se preocupado com os
rumos de um governo ‘obscurantista e anticientífico’. PÁG.12

educação

escola militar:
projeto avança

projeto. Principais elogios
vêm do setor empresarial; grupos de moradores e especialistas
apontam retrocesso. PÁGS.2 E 3

Comissão da Assembleia
Legislativa dá parecer
favorável para projeto de
deputada do Vale para criar
colégios militares. PÁG.9

jacareí

saúde. Governo de Jacareí

renova contrato de R$ 2 milhões que garante 72 mil consultas para rede pública. PÁG.8

governo tenta
conciliação
Proposta de remoção de
famílias do Banhado vai ser
debatida durante encontro
com a Defensoria, Promotoria,
moradores e governo. PÁG.10

ederson vilela vence os 10 mil metros

Proposta de
zoneamento
divide opinião
em São José

Izaias renova
contrato de
R$ 2 milhões
para consultas

banhado
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Vale é medalha de ouro no Pan!
Divulgação/CBF

esportes&. É ouro! Caçapavense Ederson Vilela Pereira conquista a histórica medalha na prova
dos 10 mil metros rasos do atletismo no Pan-Americano de Lima. “É só o começo”, afirma. PÁG. 32
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