viver&

Telona. Colunista Flávio Ricco traz as principais novidades do mundo da televisão e das
celebridades. É o ‘Canal 1’. Emissoras fazem mudança devido ao coronavírus. PÁG.19

Sem Shows
efeito colateral.
Músicos e produtores da região
sofrem com o cancelamento de
shows e espetáculos. PÁG.20

esportes&
Japão.
Atletas do
Vale vivem
incerteza
em relação
aos Jogos.

veja grátis.
Empresas liberam catálogos
de filmes e livros gratuitos
para quem está em casa. CAPA

PÁG.24

18
Março
2020

MIN 21
MAX 30

EDIÇÃO vale da fé

Ano 9 • R$ 3,00 • Edição concluída às 22h09 • www.ovale.com.br

PANDEMIA PROPAGAÇÃO DO VÍRUS PROVOCA REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DAS AÇÕES DA EMBRAER; VOLKSWAGEN ESTUDA FÉRIAS COLETIVAS

Coronavírus ameaça parar RMVale;
ações da Embraer registram queda
Com avanço nos casos, pandemia ameaça parar cidades na região. Número de suspeitos duplica em
Taubaté e sobe mais de 80% no Vale em 24 horas. S. José tem 20 casos e Jacareí registra 14. PÁGS.3, 8, 10 E 11
oms cobra medidas mais ‘ousadas’ na europa e países fecham fronteiras

País tem primeira morte confirmada e 4 sob suspeita
Rogério Marques/Arquivo OVALE

pandemia. Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira a primeira morte no país em decorrência do novo coronavírus. A vítima foi um homem de
62 anos, que tinha diabetes e hipertensão e sem histórico de viagem. Quatro óbitos são investigados na capital por suspeita de infecção pelo novo coronavírus. BRASIL&

consumo

segurança

doria

Shoppings têm
novo horário;
cinema fecha

PM reforça
blitze e busca
106 foragidos

‘Governo e
cidadão devem
atuar juntos’

região. Shoppings anunciam

pemano. Após rebelião, Polí-

exclusivo. Em artigo a OVA-

redução no horário e funcionamento para evitar que o vírus
se dissemine na região. PÁG.3

Divulgação

cia Militar intensifica patrulha
e faz buscas pelos presos fugitivos na área de Taubaté. PÁG.9

Divulgação

LE, governador de São Paulo
destaca plano de combate contra a pandemia. Confira. PÁG.13

