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Covid-19. À esquerda, agente que atua na limpeza de espaços públicos em São José dos Campos. À direita, equipe que trabalha na vacinação contra a Influenza no município

LUTO AO TODO, SÃO QUATRO MORTES SUSPEITAS EM GUARÁ, TRÊS EM SÃO JOSÉ, UMA EM PINDA, UMA EM CACHOEIRA E UMA EM SÃO SEBASTIÃO

Vale apura
10 mortes
suspeitas
da doença
Região anunciou cinco novas mortes
que podem ser relacionadas ao vírus;
resultados de exames são aguardados
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Vale do Paraíba já tem dez
mortes suspeitas de coronavírus. Foram cinco casos
anunciados nesta sexta-feira,
em São José dos Campos (1),
Pindamonhangaba (1) e Guaratinguetá (3).
O prefeito de Guará, Marcus Soliva (PSB), anunciou
na noite desta sexta que os

três casos foram registrados
no Hospital Frei Galvão. Não
foram divulgados detalhes
das vítimas, mas todas elas
eram ou idosas ou com comorbidades.
O município, agora, aguarda
exames do Instituto Adolfo
Lutz para confirmar se as mortes foram ou não em decorrência do vírus -- já são quatro
nessa situação. Por ora, não há
caso confirmado na cidade.
Mais cedo, a prefeitura de
São José anunciou a terceira
morte suspeita pela doença,
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Saúde. O Hospital Municipal terá ala exclusiva para o atendimento de pacientes infectados pelo vírus

4 suspeitas
AMortes
são investigadas em
Guaratinguetá. É a cidade
com maior número de
óbitos em análise.

um homem de 64 anos. O paciente tinha outra comorbidade, mas a equipe médica decidiu pela coleta de exames para
o coronavírus. Na quinta-feira,
a prefeitura havia anunciado
os dois primeiros casos de
morte suspeita na cidade. Os
pacientes foram dois homens,
um 63 anos e outro de 41 anos.
Já em Pinda, a suspeita é de

uma paciente de 57 anos, que
morreu na sexta-feira. Ela já
tinha complicações respiratórias. São Sebastião e Cachoeira Paulista também possuem
mortes suspeitas, uma cada.
O único caso confirmado na
região foi em Taubaté: um homem de 67 anos, morador de
São Paulo, mas que foi internado e morreu no município.
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DIAGNÓSTICO DOS 20 CASOS POSITIVOS NA RMVALE, 14 FORAM REGISTRADOS EM SÃO JOSÉ, QUE CONFIRMOU MAIS TRÊS NESTA SEXTA-FEIRA

São José concentra 70% dos casos confirmados
POSITIVO. Enquanto inves-

tiga dez mortes suspeitas, a
região já tem 20 outros casos
confirmados. Nesta sextafeira, foram diagnosticados
como positivos novos casos
em São José dos Campos e

em Lorena.
Dos 20 casos, 14 são em São
José, concentrando 70% dos
casos na região. Ao todo, a
cidade ainda tem 158 pessoas
com suspeita.
Nesta sexta-feira, a Prefeitu-

ra de Lorena passou a contabilizar como caso positivo importado o de uma jovem de 20
anos, diagnosticada na segunda-feira. Ela estuda na cidade,
mas está em isolamento em
Guarulhos - até então a doença

ainda não havia sido registrada no município do Vale, que
tem 49 casos suspeitos.
Taubaté (2), São Sebastião
(2) e Jacareí (1) são outras cidades da região que também
possuem casos confirmados.
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Ônibus. Pontos recebem limpeza

