viver&

Telinha. Novela, temperatura,TVAparecida, Série B e UFC são alguns dos assuntos
de hoje no Canal 1, coluna do jornalista Flávio Ricco, especialista em televisão. PÁG.18

Cine &
Pipoca!

telona.
Jojo Rabbit é
um dos filmes em
cartaz nos cinemas do
Vale do Paraíba. Confira a
programação completa
e divirta-se!
PÁG.20

esportes&
A-2.
Taubaté
divide a
liderança
e vive bom
momento.

quadrinhos.
Mercado de HQs do Brasil
conquista espaço com obras
de muita qualidade. CAPA
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SEGURANÇA PÚBLICa VINTE E NOVE BAIXAS FORAM REGISTRADAS EM OCORRÊNCIAS DE RESISTÊNCIA À PRISÃO, de acordo com os dados oficiais

Número de mortes em confrontos
com a polícia bate recorde no Vale
Dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que o número
de suspeitos mortos em enfrentamentos com a polícia atingiu seu recorde histórico na RMVale. PÁG.3
OMS DECLARA EMERGÊNCIA GLOBAL DEVIDO AO CORONAVÍRUS

Com casos suspeitos, S. José pede cautela à população
Divulgação

brasil&. Única cidade da região com casos suspeitos de coronavírus, São José tenta evitar o pânico da população e orientar medidas de precaução para a doença.
Vigilância orienta cuidados com higiene pessoal. Ex-craque do Taubaté é ídolo em município chinês epicentro do coronavírus. OMS declara emergência global. CAPA

dengue

educação

Richthofen

Taubaté
tem risco de
epidemia

Creches
recebem até
4.830 crianças

Suzane é
aprovada em
Turismo

adl. Todas as regiões de Tau-

jacareí. Rede de creches tem

cadeia. Condenada pelo as-

baté correm risco de epidemia
de dengue, de acordo com os
dados de levantamento. PÁG.5

Arquivo/ OVALE

capacidade para receber até
4.830 crianças para o ano letivo
de 2020, afirma governo. PÁG.6

Alex Britto/PMJ

sassinato dos pais, Suzane Von
Richthofen foi aprovada pelo
Sisu para vaga na região. PÁG.9

