brasil&

Política. Em entrevista coletiva, governador de São Paulo, João Doria (PSDB), faz
um apelo à população para que não siga as orientações de Jair Bolsonaro. PÁG. 13

Que Golaço!

nosso craque.
Estrela do Real e da Seleção,
Casemiro vai doar 6.000 máscaras
contra o vírus em S. José. PÁG.5
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OVALE
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de música
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rede social.

férias coletivas.
Embraer anuncia que irá
estender o afastamento de
funcionários no Brasil. PÁG. 10
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VALE+

saúde NÚMERO CAIU no sus Na ÚLTIMa década NA REGIÃO; coronavírus pode colapsar rede de saúde

ISOLAMENTO

CONTÁGIO TEM
QUEDA EM SP
Estudo do Instituto Butantan
mostra que a velocidade
de contaminação do novo
coronavírus caiu em SP após
início do isolamento. BRASIL&

Taxa de leitos na RMVale
é inferior ao que orienta a
OMS, diz estudo do Seade
Vale tem 1,82 leito para cada mil pessoas, enquanto a OMS (Organização Mundial
da Saúde) orienta de 3 a 5 leitos de internação para cada grupo de mil habitantes
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

litoral

hr de caraguá
abre as portas
Com foco exclusivo no
tratamento de pacientes
com coronavírus, Hospital
Regional do Litoral Norte é
aberto em Caraguá. PÁG.7

Xandu Alves
@jornalovale

A RMVale tem número de leitos
de internação abaixo do que
preconiza a OMS (Organização
Mundial da Saúde), o que pode

comprometer gravemente a capacidade da região em atender
os casos graves do novo coronavírus, que exigem internação dos
pacientes. De acordo com a Fundação Seade, a região conta com
1,82 leito de internação para
cada grupo de mil habitantes,
índice considerado insuficiente.
A taxa que é preconizada pela

4.501

leitos
de internação tem nas 39
cidadade de RMVale, de acordo
com levantamento do Seade

S. josé concentra maioria das ocorrências

OMS é de 3 a 5 leitos por cada
mil habitantes.No caso dos leitos de internação atendidos pelo
SUS (Sistema Único de Saúde),
da rede pública de saúde, a situação é ainda pior. O coeficiente
de leitos do SUS para internação
no Vale é de 1,04 leito para cada
grupo de mil habitantes. Os dados referem-se a 2019. PÁG.3

são josé

economia

Arco atrasa
mais uma
vez; Cambuí é
entregue hoje

senado aprova
valor de r$ 600
Plenário do Senado aprova
auxílio emergencial de
R$ 600 para trabalhadores
informais de baixa renda
durante a pandemia. PÁG.14
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Casos dobram no Vale em 3 dias
Divulgação

pandemia. Em um intervalo de 72 horas, o número de casos confirmados do novo coronavírus
na região dobrou: passou de 20 para 40. São José concentra 85% desse total -- 32 casos. PÁG.4

Lei destina
R$ 2,5 milhões
para a guerra
contra o vírus
PÁG.9

