viver&

Cultura. Emissoras de televisão investem em jornalismo para cobrir a evolução da
pandemia do coronavírus no Brasil, destaca Flávio Ricco, na coluna Canal 1. PÁG.20

Vez da
Netflix

DIVERSÃO.
Netflix traz
lançamentos para
todos os gostos no mês
de março. Desde série a
filmes para todos que
estão em casa.
CAPA

esportes&
Futebol.
Burrão
vai tentar
vaga na
elite do
Paulista.

cancelados.
Casamentos e aniversários
são cancelados por conta do
risco de contaminação. PÁG.21
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VALE+

GOVERNO ANUNCIA PACOTE DE MEDIDAS E ‘CUPONS’

indústria

demissões e
férias no vale
Caoa Chery demite 59
trabalhadores da fábrica de
Jacareí e encerra produção de
motores. GM anuncia
férias coletivas. CAPA

Bolsonaro: ‘pânico não leva a lugar nenhum’
Divulgação

municípios

estado envia
novos boletins
Governo estadual passa a
enviar boletins diários a todos
os 645 municípios do estado
sobre as ações de contenção
do novo coronavírus. PÁG.6

bandeirantes

doria anuncia
R$ 500 milhões
Estado indica fechamento de
shoppings e anuncia pacote
de R$ 500 milhões para
conter os efeitos nocivos na
economia em S. Paulo. PÁG.15

brasil&. Presidente Jair Bolsonaro diz que a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil preocupa o governo, mas pediu
o empenho da população para seguir as orientações das autoridades e evitar o clima de pânico no país. Ele criticou a imprensa. CAPA

pandemia mulher que viajou para a espanha e vive na região central de taubaté testou positivo para o vírus

Vale confirma coronavírus;
S. José decreta emergência
RMVale confirma os primeiros casos positivos do novo coronavírus, pandemia
que atinge o planeta. Em São José, são dois casos -- um aguarda a contraprova
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são josé dos campos
Xandu Alves e Thaís Leite
@xandualves10

São José dos Campos e Taubaté confirmaram nesta quartafeira os primeiros casos positivos do novo coronavírus na

região, que acumula outros 230
casos suspeitos. O primeiro foi
registrado pela Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos, que ainda aguarda a contraprova de um segundo caso. Se
confirmado, a região terá três
casos confirmados da doença. O
paciente infectado em São José
é um homem de 61 anos, cardio-

231

CASOS
suspeitos de coronavírus
registrava a RMVale até a
noite desta quarta-feira

pata, que esteve na Inglaterra.
Ele está internado no hospital
Vivalle. O prefeito de Taubaté,
Ortiz Junior (PSDB) gravou um
vídeo na noite desta quarta para
confirmar o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade.
“É um caso importado de uma
pessoa que viajou à Espanha,
que vive no centro”. PÁGS. 3 E 5

