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Na telinha. Um furacão deve agitar a novela
‘Salve-se quem puder’, revela colunista. PÁG.18

Cine Pipoca
dora na telona.
Confira a programação completa
dos filmes em cartaz nos cinemas
de todo o Vale do Paraíba. PÁG.20

esportes&
Futebol.
Jogadores da Seleção
Brasileira cobram
medidas contra o
racismo nos campos
da Europa.
PÁG.24
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VALE+

tragédia ambiental instituto foi criticado por bolsonaro por divulgar dados sobre desmatamento

economia

fgts menor
para os jovens
Lançado pelo governo, com
a promessa de criar vagas,
‘Programa Verde e Amarelo’
exclui idosos e tem FGTS
menor a jovem. PÁG.14

Após crise, Inpe vira aposta
da União para rastrear óleo
Pesquisadores participam da força-tarefa criada para identificação da origem
do vazamento que atingiu a costa, na maior tragédia ambiental do litoral do país
são josé dos campos
Caique Toledo
@CaiqueToledo

jacareí

marco aurélio
está no alvo
Câmara vota parecer do TCE
sobre contas do ex-prefeito
Marco Aurélio (PT). Para a
oposição, votação tem como
foco atingir o petista. PÁG.6

Pivô da crise provocada pelas
queimadas na Amazônia neste
ano, com desdobramentos internacionais, o Inpe (Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais) se transformou um aliado
estratégico para o governo Jair
Bolsonaro (PSL) na tentativa de identificação do rastro
do óleo que atinge o litoral da
região Nordeste, nessa que já é
a maior tragédia ambiental da
história do litoral brasileiro. Antes criticado pelo governo por
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LOCALIDADES
ao longo da costa brasileira
já foram atingidas pelo óleo
que vazou no oceano

conta da divulgação de dados
de queimada e desmatamento
na Amazônia, o Instituto passa
por uma reformulação, iniciada
com troca na direção. Na semana passada, o Inpe apresentou
resultados obtidos na investigação, para, segundo a Marinha,
debater as diretrizes da criação
de um grupo de trabalho. PÁG.3

após renúncia, bolívia tem vazio de poder

taubaté

ortiz arquiva
investigação
Governo Ortiz Junior
arquiva sindicância aberta
para apurar irregularidades
em contrato considerado
irregular pelo TCE. PÁG.9
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México concede asilo a Evo Morales
Divulgação

mundo. México concede asilo político a Evo Morales, que renunciou à presidência da Bolívia. Ele deixou o cargo no domingo, após
uma onda de protestos que já durava 21 dias. Rússia alerta EUA e Brasil e vê ‘golpe’. Países pedem que haja de novo pleito. BRASIL&

