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MUNICÍPIOS

geral, o Vale tem 23
B No
cidades tendo registrado
ao menos um caso suspeito
da doença. Na semana
passada, eram 10 cidades.

PANDEMIA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS SEGUE EM CRESCIMENTO EXPONENCIAL DESDE O INÍCIO DE MARÇO, COM MAIOR ALTA NESTA SEMANA

Mulheres e jovens são os principais
‘alvos’ do vírus no Vale, diz ‘raio-x’
Região tem 86 novos casos de um dia para outro e segue com três pacientes positivos para coronavírus, um deles
ainda aguardando a contraprova; estudo do perfil mostra que mulher e jovens são maioria nos casos na RMVale
A faixa etária de 20 a 29 anos
é maioria (24%), seguida de 40
a 49 anos (19%), 30 a 39 anos
(18%), 11 a 19 anos (12%) e 50
a 59 anos (12%). Acima de 60
anos, considerado o grupo de
risco, o índice é de 10%.
A contaminação comunitária,
pela qual não se sabe a origem
do vírus, aparece como responsável por 23% dos casos
suspeitos na região, depois os
que viajaram para Itália (15%),
Estados Unidos (10%) e Europa (10%).
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Oitenta e seis novos casos
suspeitos de coronavírus foram relatados no Vale do Paraíba nesta quinta-feira (19),
elevando o total para 316,
contra 230 no dia anterior.
A região tem três casos confirmados, um deles aguardando a contraprova.
Em São José dos Campos,
um homem 61 anos que viajou à Inglaterra testou positivo para coronavírus. A
Vigilância Epidemiológica
aguarda o segundo exame de
uma mulher de 21 anos, que
pode ter contraído o vírus em
contato com casos suspeitos
no local de trabalho.
Nesta quinta, São José relatou 38 casos suspeitos.
Taubaté tem um caso positivo: mulher de 35 anos que
voltou da Espanha.
A prefeitura endureceu as
restrições ante os 84 casos
suspeitos de coronavírus. O
Vale tem 23 cidades com ao
menos um caso suspeito.
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640
ACasos
confirmados de
novo coronavírus no
Brasil em 21 estados e no
Distrito Federal. São Paulo
passou de 240 para 286.

PENITENCIÁRIAS

SAP endurece
regras para visita a
presos para evitar
coronavírus

PERFIL.

A análise dos casos suspeitos na região revela prevalência de mulheres (55%) em
relação aos homens (45%).

FRASE
precisarem de apoio
EE“Se
da PM no litoral [para
fechar praias] estaremos
dispostos a cooperar.
A população saberá
compreender”.
João Doria
Governador de São Paulo

REGRAS

Praias seguem liberadas e com pedido de
“bom senso” para evitar aglomerações
LITORAL. O governador João
Doria (PSDB) disse que ainda
não há recomendação do Estado para o fechamento ou limitação de acesso às praias do
litoral paulista. Segundo ele,
o governo conta com o “bom

senso” de prefeitos e da população para evitar aglomerações
nas praias. “Estamos monitorando de perto o movimento
do coronavírus e o epicentro é
a capital, com pouca incidência
no interior e no litoral. Neste

momento, as medidas adotadas
pelos prefeitos [do litoral] nos
parecem adequadas”.
No entanto, Doria disse que a
situação pode mudar conforme
a pandemia avançar no estado.
“Os prefeitos devem ter decisão
local sobre essa situação. Se
houver necessidade e amparado em decisões da saúde, nós
agiremos”.
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PRISÃO. A SAP (Secretaria da
Administração Penitenciária)
adotou novas regras para
visitas de presos em unidades
prisionais do Vale do Paraíba e
de todo estado. As mudanças
começam a valer a partir deste
sábado (21).
Segundo a pasta, cada preso
poderá receber apenas um
visitante por fim de semana.
Não poderão entrar menores
de idade, acima de 60 anos
ou pessoa que se enquadrem
nos demais casos do grupo de
risco definido pelos órgãos de
saúde.
Os visitantes continuarão a
passar por triagem na entrada, como foi feito no último
final de semana. Quem tiver
sintomas de enfermidades não
poderá entrar.
No Pemano de Tremembé, um
dos presídios rebelados na na
última segunda-feira (16), as
visitas estão suspensas para
a reorganização interna das
unidades.
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