viver&

Cultura. Rede Globo interrompe gravação de novelas e também demais produtos
do núcleo de teledramaturgia, informa Flávio Ricco na coluna ‘Canal 1’. PÁG.18

Fone &
Games

DIVERSÃO.
Para dias
de isolamento,
selecionamos uma lista
de jogos casuais para
celular. É só baixar e
passar o tempo.
CAPA

esportes&
Futebol.
Torneios
suspensos
e pandemia
atinge o
esporte.

cancelados.
Eventos são adiados ou
cancelados e cultura tem
programação restrita. PÁG.19
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oms pede isolamento e diz que também há riscos para crianças

brasil&

‘é direito meu’,
diz bolsonaro
“Se apertei a mão do povo,
é direito meu”, declarou o
presidente Jair Bolsonaro,
após ser criticado após ter ido
a manifestações. CAPA

Número de casos triplica no Vale em 5 dias
Divulgação

economia

guedes anuncia
R$ 147,3 bilhÕES
Ministro da Economia, Paulo
Guedes, anuncia que governo
pretende injetar até R$ 147,3
bilhões na economia nos
próximos três meses. PÁG.13

presídios

rebelião
no pemano
Presos do Pemano fazem
rebelião em Tremembé
após a suspensão da saída
temporária em razão do
avanço do coronavírus. PÁG.10

saúde em xeque. O Vale do Paraíba alcançou 79 casos suspeitos do novo coronavírus em 13 cidades nesta segunda-feira, 37 a mais
do que na última sexta, quando tinha 40 -- alta de 92,5%. Taubaté lidera no Vale com 20 casos; Jacareí tem 14 e S. José 11. PÁG.8 E 12

coronavírus avanço da doença provoca o cancelamento de missas e atividades religiosas na ‘capital da fé’

Pandemia suspende escolas,
serviços e reduz transportes
Serviços públicos não essenciais também terão restrição de atendimento para
evitar aglomeração de pessoas; escolas públicas e privadas suspendem aulas
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A situação é quase de guerra
na RMVale: aulas suspensas,
trabalhadores enviados para
casa, Santuário Nacional de

Aparecida sem missas, festas
populares canceladas e redução do transporte público.Tudo
para enfrentar a pandemia do
novo coronavírus que contava até a noite de segunda com
79 casos suspeitos na região, e
ainda nenhum confirmado. Na
última sexta, a região tinha 40
pacientes investigados. A doen-

630

mil
alunos do Vale do Paraíba
podem ser impactados com
a suspensão das aulas

ça causou a morte de mais de
7.000 pessoas no mundo. Por
recomendação do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Estado
da Saúde, prefeituras, empresas
e instituições públicas e privadas começaram a adotar medidas de restrição a partir desta
segunda. O objetivo é evitar a
aglomeração de pessoas. PÁG. 3

