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BENEFÍCIO MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA RECEBEM BENEFÍCIO ESPECIAL EM HOMENAGEM A HEROÍSMO NO COMBATE À COVID-19

ovale lança o
Profissionais da
saúde têm 3 meses
de assinatura grátis

valesaúde

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Se o jornalismo independente é
o remédio mais eficaz contra a
epidemia das fake news, que se
intensificou durante a guerra à
Covid-19, a Medicina é a melhor
notícia em meio à pandemia do
novo coronavírus.
Nas páginas impressas e digitais de OVALE, além dos aplausos e outras justas homenagens,
profissionais de saúde recebem
um reconhecimento especial: é
o ValeSaúde, uma ótima notícia!
Um reconhecimento à atuação
no combate à Covid, o ValeSaúde foi criado pelo jornal como
benefício para médicos, enfermeiros e os demais profissionais
da área, com apoio da APM (Associação Paulista de Medicina).
O benefício inclui a assinatura
grátis por três meses, com acesso ilimitado nas plataformas digitais, recebimento em casa das
edições impressas de OVALE, e
também revistas e suplementos
especiais, incluindo o +Saúde.
Ele receberá uma newsletter e
terá acesso a um blog da APM.
Ao fazer a assinatura, por meio
do link Valesaude.ovale.com.br,
o profissional da saúde usufrui

90é o período que os
ADias

também do Clube+ OVALE, que
tem descontos exclusivos em
mais de 200 estabelecimentos.
Depois dos três meses de gratuidade, a assinatura promocional é de R$ 19,90 -- um desconto
de 50,13% em relação ao preço
convencional, de R$ 39,90.
HOMENAGEM.

“O ValeSaúde foi criado com
um único propósito: agradecer
e retribuir aos profissionais da
saúde por toda a dedicação, força e determinação em um momento tão dramático. E, além
dos aplausos, OVALE traduziu
essa homenagem em uma ação,
oferecendo aos profissionais
da saúde aquilo que produzimos de melhor: informação, melhor remédio
contra fake news”, afirmou Roberta Miguel,
gerente de Mercado
Leitor do jornal e do
Clube+ OVALE.
Para o médico David
de Souza Lima, presidente da APM de São
José dos Campos, a iniciativa de OVALE é muito
importante neste momento.
“A informação correta pode
salvar vidas. Por isso, parcerias
que dão visibilidade a informações de qualidade são de extrema importância”, afirmou.

.

200
Aparceiros,

profissionais da saúde vão
ter de assinatura gratuita
de OVALE, tendo acesso a
100% do conteúdo.

aproximadamente, possui
o Clube+OVALE, com
descontos exclusivos para
os assinantes do jornal.
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