brasil&

Pandemia. Em entrevista concedida na porta do Palácio da Alvorada, Jair
Bolsonaro (sem partido) afirma que ‘não conhece nada sobre economia’. BRASIL&

More Money
em washington.
Senado dos EUA aprova projeto
de lei de US$ 2 trilhões para ajudar
trabalhadores após a crise. PÁG.15
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Colunista
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Ricco traz
as novas da
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letalidade.
Em um mês, Brasil tem 77
mortes e 2.915 casos do novo
coronavírus. PÁG. 14
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pandemia vítimas fatais tinham 41, 61 e 67 anos, de acordo com as prefeituras; cas0s confirmados têm aumento

religião

capital da fé
ignora ordem
Na RMVale, capital da fé
católica no Brasil, templos
ignoram autorização dada
por Bolsonaro e decidem
manter isolamento. PÁG.8

S. José registra duas
mortes suspeitas; Taubaté
tem vítima fatal do vírus
Maiores cidades da região têm mortes sob investigação por novo coronavírus,
assim como Cachoeira, Guará e S. Sebastião. Número de casos suspeito cresce
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

rmvale

obras: prazos
são mantidos
Apesar do coronavírus,
obras seguem e prazos estão
mantidos nas principais
cidades, incluindo o Arco da
Inovação e a Cambuí. PÁG.10

A Prefeitura de São José dos
Campos registrou os dois primeiros casos de morte suspeita por coronavírus. Os óbitos

ocorreram no sábado e na última quarta-feira, mas só foram divulgados na quinta-feira.
Além disso, já são 11 os casos
confirmados na cidade.Taubaté
também registrou a primeira
morte por coronavírus, de um
homem de 67 anos internado
no Hospital Universitário. Ainda há três mortes por suspeita

de coronavírus em investigação
no Vale, em Cachoeira Paulista,
São Sebastião e Guaratinguetá.
Os casos confirmados de coronavírus subiram para 16 no Vale
do Paraíba nesta quinta-feira,
um crescimento de 23% ante os
13 casos do dia anterior. Quanto aos casos em investigação, a
região tinha 635. PÁGS. 4 E 5

16

casos
confirmados do
novo coronavírus tem
o Vale do Paraíba

verba contra a pandemia

saúde

Vale recebe
mais médicos
Vale pode receber até 61
profissionais do programa
Mais Médicos, do governo
federal, para atuação no
combate ao vírus. PÁG.7
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Coronavírus: G20 injeta US$ 5 tri
Divulgação

dinheiro. Líderes do G20 reuniram-se e decidiram injetar mais de US$ 5 trilhões na economia
global, em políticas fiscais direcionadas, medidas econômicas e esquemas de garantia. BRASIL&

