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Mundo. Presidente da Argentina, Alberto Fernández, publica decretos e proíbe
as demissões e ainda suspensões de funcionários pelos próximos 60 dias. PÁG. 16

Nova Ação
mercado.
Governo confirma MP que
autoriza corte salários e jornadas
de trabalhadores na crise. PÁG.14

viver&
TV.
Flávio
Ricco traz
notícias
sobre os
famosos.

abastecido.
Ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, descarta risco
de desabastecimento. PÁG. 14
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PANDEMIA FAIXA ETÁRIA ENTRE 30 E 39 ANOS LIDERA NA REGIÃO

SAÚDE

MANDETTA SE
DIZ PREOCUPADO
Ministério da Saúde afirma
estar “muito preocupado”
com o estoque de
equipamentos para combate
ao coronavírus. BRASIL&

AVIAÇÃO

Mulheres já são 67%
dos casos suspeitos
do Covid-19 no Vale
Pacientes do sexo feminino passam de 55% para 67% do total
de casos em quase 10 dias, consolando a liderança na região
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economia. Sindicato informa
que Embraer e Yaborã, empresa criada para a transição
da divisão comercial para a
Boeing, apresentaram pedido
de adoção de lay-off e corte
de salário na RMVale. PÁG.7

Quarentena
atrasa entrega do
COI em Jacareí,
afirma prefeitura

Medida Provisória dispensa
escolas de cumprir mínimo
de 200 dias letivos. Medida
foi baixada em razão dos
riscos de contágio. PÁG.15
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Indústria. Redução dos salários

jacareí

mp reduz dias
do ano letivo

1º Caderno
Ideias& Política

Embraer quer
adoção de lay-off
e ainda corte de
salário na região

brasil&

Divulgação

SAÚDE. Governo de SP admite chance de crescimento exponencial de casos do coronavírus no
estado com ampliação dos testes. No Vale, 34 mortes são apuradas pelo Covid-19. PÁGS.4, 5 e 10

OMS projeta um
milhão de casos
nos próximos dias
em todo o mundo
PÁG.12

