viver&

Cinema. Depois do atraso provocado pela pandemia, Marvel define
seu calendário para os lançamentos mais esperados pelos fãs. CAPA

Os EUA sob ataque
brasil&. À beira de um colapso, Estados Unidos
já esperam até 240 mil mortes pelo vírus. CAPA
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coronavírus PRÓXIMoS diaS SÃO ESTRATÉGICoS PARA ACHATAR A CURVA DE CRESCIMENTO DO VÍRUS

VALE+

Governo prevê ‘período
crítico’ na região; Covid-19
ameaça sistema de saúde

+ informação

CADERNO pede
‘fique em casa’
O mundo todo, todos os
idiomas e uma só voz, com
um pedido: fique em casa.
Caderno especial traz guerra
contra a pandemia. ESPECIAL
1
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A OVALE, Palácio dos Bandeirantes aponta duas próximas semanas como um
‘período crítico’ para o enfrentamento da pandemia na RMVale e em todo estado
são josé dos campos
Xandu Alves
@xandualves10

As duas próximas semanas
serão vitais para o enfrentamento do novo coronavírus

isolamento

na RMVale e no estado. O motivo é que se espera um pico
de doentes pela Covid-19 a
partir da segunda quinzena de
abril. Esse novo contingente de
pessoas começaria a se contaminar nas próximas semanas.
Portanto, reduzir a propagação
do vírus é fundamental para

1,82

leitos
por cada mil habitantes
tem a RMVale, aponta o Seade;
número está abaixo da meta

evitar o colapso do sistema
público de saúde, que não suportaria a demanda de atendimento a pacientes graves, que
precisam dos recursos de UTI,
como respiradores mecânicos.
Também não haveria leitos suficientes para atender a todos,
ao mesmo tempo. PÁG.2

‘nem pude vê-lo uma última vez’
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internacional

oms pede ação
para pobres
OMS (Organização Mundial
da Saúde) quer dinheiro
na mão de mais pobres e
vulneráveis para vencer a
pandemia. PÁG.18

PÁG.10

economia
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4 DE

Em artigo a OVALE,
governador de São Paulo
afirma que estado está unido
para combater a ameaça do
novo coronavírus. PÁG.7

Antes ‘vilã’,
tecnologia
agora ajuda a
aproximação

Covid-19
já afeta 89%
das pequenas
empresas
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Faces de uma tragédia mundial
Divulgação

drama. Reportagem especial mostra história das pessoas por trás das estatísticas de vítimas fatais
do novo coronavírus na região e no mundo. Famílias nem podem dizer adeus aos parentes. PÁGS. 4 E 5
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