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Telona. Salas de cinema do Vale do Paraíba anunciaram nesta quinta-feira, de forma
oficial, a interrupção da exibição de filmes em razão da disseminação do vírus. PÁG.19

Nova Grade

efeito colateral.
Pandemia obriga emissoras a
alterarem a programação, afirma
Flávio Ricco em sua coluna. PÁG.18
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Superliga.
Principal
campeonato
de vôlei
do país é
adiado.

entrevista.
Governo de São Paulo anuncia
verba para a indústria criativa.
Meta é amenizar a crise. CAPA
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VALE+

pandemia IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS SEGUE EM CRESCIMENTO EXPONENCIAL DESDE O INÍCIO Do mês dE MARÇO

indústria

ford e volks
têm suspensão
Duas das maiores
montadoras do país, a
Volkswagen e a Ford
anunciaram que vão
suspender a produção. PÁG.15

Mulher e jovem são maiores
alvos do coronavírus no Vale
Reportagem faz radiografia dos casos suspeitos na RMVale e traça um ‘raio-x’,
com base em dados oficiais. Contaminação comunitária chega a 23% na região
taubaté
Xandu Alves
@xandualves10

religião

missas pela tv
e pela internet
Santuário Nacional de
Aparecida tem usado a
transmissão pela TV e pela
internet para não deixar fiéis
e romeiros sem missas. PÁG.6

Oitenta e seis novos casos
suspeitos de coronavírus foram relatados no Vale do Paraíba nesta quinta-feira, ele-

vando o total para 316, contra
230 no dia anterior. A análise
dos casos suspeitos na região
revela prevalência de mulheres
(55%) em relação aos homens
(45%). A faixa etária de 20 a 29
anos é maioria (24%), seguida
de 40 a 49 anos (19%), 30 a 39
anos (18%), 11 a 19 anos (12%)
e 50 a 59 anos (12%). Acima de

316

casoS
suspeitos da pandemia
registrava a RMVale até o fim
da noite desta quinta-feira

brasil decide fechar fronteiras

RODOVIAS

Por decreto,
Rio quer fechar
divisa com o
Vale, Minas e
Espírito Santo

estado

doria lança
série de ações
Estado lança um pacote de
medidas para combater a
pandemia do coronavírus no
estado, além de evitar um
colapso econômico. PÁG.13

PÁG.12
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60 anos, considerado o grupo
de risco, o índice é de 10%. A
contaminação comunitária,
pela qual não se sabe a origem do vírus, aparece como
responsável por 23% do total
de casos suspeitos na região,
depois os que viajaram para
Itália (15%), Estados Unidos
(10%) e Europa (10%). PÁG. 5

Itália supera China em mortes
Divulgação

brasil&. Número de mortos pelo coronavírus na Itália subiu para 3.405, ultrapassando o total de
mortes na China, disseram autoridades. Total de casos no território italiano foi para 41.035. CAPA

Com total de
84 suspeitos,
Taubaté quer
reduzir a
circulação
PÁG.4

