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EDITORIAL

ARTIGO

O FAROL DA INFORMAÇÃO
Após novo recorde, com 13 milhões de views em um mês,
OVALE reforça cobertura e terá 100 novas matérias diárias

O

VALE nunca foi tão lido,
assistido, curtido ou compartilhado. Com mais de 13
milhões de visualizações por mês
e 34 milhões no primeiro trimestre
do ano, batendo sucessivos recordes de alcance e engajamento, o
jornal se reinventa, com força e
coragem, mesmo diante da maior
crise global desde a Segunda Guerra Mundial. OVALE finaliza neste
dia 4 de abril o seu primeiro ciclo
de 10 anos, 10 anos de uma história escrita com um jornalismo
independente, crítico, ético e apartidário. Uma história de coragem
editorial, escrita com uso de letras
garrafais, de manchete de jornal.
E a data marca também o início de
um novo e desafiador ciclo.
À demanda crescente por mais
informação, efeito colateral da

pandemia do coronavírus e também da epidemia de fake news,
OVALE responde com mais jornalismo. Mais, mais e mais.
Além da produção atual, teremos 100 novos conteúdos jornalísticos por dia, cerca de 3.000
por mês, com mais reportagens,
vídeos e infográficos para você.
Afinal, OVALE é muito mais do
que um jornal de papel.
Nas páginas de OVALE, independentemente da plataforma,
cumprimos o papel do jornal, de
informar com precisão, independência, qualidade, ética e olhar
crítico. Esse é o nosso papel.
Como um farol, em meio à noite
mais escura, com as ondas tsunâmicas das fake news, nossa missão é guiar o leitor até um porto
seguro de informações.
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PAZ, SAÚDE E
TRABALHO
PARA PROGREDIR
Luiz Paulo
Costa
Jornalista e
escritor

A República Federativa do
Brasil é formada pela união
indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, instituída em Estado de
Direito Democrático (Art. 1º
da CF). E são Poderes desta
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
(Art. 2º da CF). Não há supremacia de nenhum dos Poderes em relação a outro Poder.
Constata-se, no entanto, por
ações do próprio presidente
da República, que se pretende
sobrepor o Executivo ao Legislativo e ao Judiciário.
Tenho a convicção de que
nossas Forças Armadas, que
foram importantes no processo que conduziu o Brasil ao
Estado de Direito Democrá-

tico com a Constituição de
1988, estão comprometidas
como nós, também integrantes do povo brasileiro que são,
em honrar o juramento que
fizemos pela defesa da Constituição. E serão as primeiras
a garantir a paz, a ordem e a
soberania dos Poderes da República.
Até porque, neste mais longo
período do Estado de Direito
Democrático, consolidaram-se
direitos e deveres sempre defendidos pelo povo brasileiro.
Basta citar a Operação Lava
Jato que, mesmo com alguns
problemas submetidos aos
Conselhos do Ministério Público e da Justiça, representa
a maior ação do Poder Judiciário da história do Brasil, com
o apoio dos demais Poderes,
contra a corrupção sistêmica,
investigando, denunciando e
julgando a todos os envolvidos.
Portanto, com a democracia
e sem o autoritarismo, restanos conquistar a paz, a saúde
e o trabalho para o País progredir.
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IMAGEM DA SEMANA

Coronavírus. No início da semana, a Prefeitura de São Paulo
concluiu a montagem do hospital de campanha no Pacaembu
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ECONOMIA
Comprovando o anêmico
compor tamento da nossa
economia em 2019, que teve
um PIB de apenas 1,1%, e,
sem influência ainda dos
efeitos no novo coronavírus,
dados do IBGE, indicam que
no trimestre de dezembro
a fevereiro, o desemprego
aumentou de 11,6% para
12,4%. Ou para 12,3 milhões
de pessoa s desempregadas. Porém, esse quadro de
desalento do desemprego
pode piorar com a chegada
desta pandemia ao País. Já
que, a atividade economia

ficou restrita à poucos setores como os essenciais.
Mesmo porque, a maioria
da população com a decretação de quarentena pelos
governos estaduais, trabalhadores, estudantes, etc,
estão sendo orientados a ficar em casa. Ou seja, a perspec tiva , com o comércio
fechado, e reduzida capacidade de consumo das famílias, é que muitas empresas
podem falir. E o governo
como se espera, viabilize,
o quanto antes programas,
como está apresentando de
benefícios sociais, ou renda

mínima para tentar atravessar os duros efeitos desta
pandemia. Inclusive para os
quase 40 milhões de trabalhadores, hoje, na informalidade. Como vem anunciando também medidas para
atender a manutenção das
empresas e dos empregos
com car teira a ssinada. O
momento é de serenidade,
união e generosidade! Não
podemos falhar.
Paulo Panossian
São Carlos-SP
CHURRASCARIA ABERTA
Concordo desde que cumpram

os procedimentos. Afinal a saúde e o nosso bem maior. E os
viajantes precisa dos cuidados
com a higiene, em especial os
caminhoneiros que leva em
seus caminhões as nossas nesse cidades.
Maria Nilza Toledo
São José dos Campos
AUXÍLIO NA PANDEMIA
Assistência social por acaso
é permitir que trabalhadores tenham 100% do salário suspenso? Um pouco de
criticidade não fa z mal a
ninguém! O governo demora para dar uma resposta à

população que mais precisa! Quer fazer o trabalhador
escolher entre e vida e pão,
qual vida vale mais e quem
pode morrer! É um absurdo o que está acontecendo.
Isso não é só coronavírus
não, é falta de vontade política, incompetência e desumanidade!
Cristiane Lopes
São José dos Campos
PRESOS FAZEM MÁSCARAS
Para alguma coisa essa s
pessoas que vivem em nossas costas vão servir. Chega
de comer e dormir em nos-

