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Cinema. ‘Frozen 2’ é um dos filmes em cartaz nos cinemas da região. Confira os
maiores destaques e escolha o seu preferido! Compre a pipoca e divirta-se! PÁG.21

Cine Guerra
trincheiras.
Filme 1917 mantém a tradição de
longas com temática de batalhas e
é um dos favoritos ao Oscar. CAPA

esportes&
Futebol.
Peixe
recebe a
Inter de
Limeira
na Vila .

pré-carnaval.
Carnaval chega mais cedo a
São José e em Caçapava neste
final de semana. PÁG.20
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saúde Vigilância envia aos serviços de saúde ofício com orientações para atender pacientes com sintomas

zona azul

tce suspende
licitação
TCE determina suspensão da
licitação que havia sido aberta
pela prefeitura para definir a
empresa que será responsável
pela Zona Azul. PÁG.9

taubaté

epts: mp cobra
transparência
MP recomenda que a EPTS
(Empresa de Pesquisa,
Tecnologia e Serviços)
regularize o seu Portal da
Transparência. PÁG.7

jacareí

edinho cobra
aplicativos
Secretaria de Mobilidade
Urbana acusa empresas de
transporte por aplicativo
de não acatarem as regras
definidas na cidade. PÁG.6

Divulgação

brasil&. Ministério da Saúde cria, no âmbito da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), grupo de emergência em saúde
pública, com o objetivo de conduzir e monitorar as ações referentes aos casos de coronavírus. País tem nove casos suspeitos. CAPA

Vale em alerta após suspeita
de coronavírus em São José
Vigilância Epidemiológica confirma o primeiro caso suspeito do vírus que já
deixou dezenas de vítimas fatais na China e colocou todo o planeta em alerta
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são josé dos campos
Thaís Leite
@_thaisleite

A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos
confirmou nesta quarta-feira
o primeiro caso suspeito de

coronavírus no município. A
mulher apresentou os primeiros
sintomas no domingo e seu estado geral é estável. De acordo
com informações da Secretaria
de Saúde, um hospital particular notificou o município após a
paciente de 51 anos apresentar
sintomas como febre, tosse, coriza, dor de cabeça e fraqueza.
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CASOS
suspeitos de coronavírus estão
sendo analisados no Brasil,
em seis estados da federação

A mulher relatou que o marido
esteve em viagem à China, a
trabalho, por 30 dias, em dezembro e que ele teria apresentado
sintomas da doença ao retornar
ao Brasil. A paciente está em
isolamento e sendo tratada com
o remédio Tamiflu, que é o medicamento usado no tratamento
da gripe H1N1. PÁG. 3 E BRASIL&

