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Covid-19. Parte da estrutura do Samu de São José irá atender apenas casos da doença. Na foto ao lado, homem trabalha na limpeza de áreas públicas em Cachoeira Paulista

BALANÇO APENAS ARAPEÍ, AREIAS, JAMBEIRO, MONTEIRO LOBATO, NATIVIDADE, REDENÇÃO E SANTO ANTÔNIO DO PINHAL NÃO APURAM CASOS

Região investiga mais de 1.200
casos suspeitos de Covid-19
Apenas nessa terça-feira, o número de casos em investigação na região aumentou 23,5%, saltando de 975 na
segunda para 1.205 ontem; dos 39 municípios do Vale do Paraíba, 32 já registram casos suspeitos de Covid-19
(4), Paraibuna (4), Bananal
(2), Lavrinhas (2), Santa Branca (2), Silveiras (1), Potim (1),
Roseira (1), São Luiz do Paraitinga (1), São José do Barreiro
(1) e Queluz (1).
As sete cidades que ainda
não têm nenhum caso suspeito
são Arapeí, Areias, Jambeiro,
Monteiro Lobato, Natividade
da Serra, Redenção da Serra e
Santo Antônio do Pinhal.
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Os municípios da região investigam mais de 1.200 casos
suspeitos do Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O levantamento, feito pela reportagem com base
em dados divulgados pelas
prefeituras até a noite dessa
terça-feira, mostra o registro
de casos suspeitos em 32 das
39 cidades da região.
Apenas nessa terça-feira, o
número de casos em investigação aumentou 23,5%, saltando de 975 na segunda para
1.205 ontem.
Esse ‘boom’ de casos suspeitos foi turbinado por São
José dos Campos, onde os
casos em investigação passaram de 265 na segunda-feira
para 461 na terça, um crescimento de 73,9%.
Também investigam casos
as cidades de Taubaté (171),
Pindamonhangaba (93), Jacareí
(84), Ubatuba (61),
Caçapava (55), Lorena (49),
Caraguatatuba (49), Campos
do Jordão (34), Guaratinguetá (21), Aparecida (20), São
Sebastião (17), Cachoeira
Paulista (12), Ilhabela (12),
Cruzeiro (10), Igaratá (9),
Tremembé (9), Lagoinha (4),
Canas (6), Cunha (4), Piquete (4), São Bento do Sapucaí

CONFIRMAÇÕES.
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Covid-19. Cuidados redobrados no Bom Prato de São José. O município investiga 461 casos suspeitos

LAUDO

São José confirma morte pelo novo
coronavírus, o terceiro caso da região
ÓBITO. São José dos Campos
confirmou nessa terça seu
primeiro caso de morte pelo
novo coronavírus. A vítima foi
um idoso, de 64 anos, que era
hipertenso e apresentou os
primeiros sintomas no dia 15

de março. Ele foi internado no
Hospital Santos Dumont no dia
26 e morreu um dia depois. Essa
é a terceira morte por Covid-19
confirmada na região. Os outros
casos foram em Taubaté (um
idoso de 67 anos, que morava

em São Paulo) e São Sebastião
(um homem de 60 anos, que
tinha doença crônica). Outras 25
mortes suspeitas são investigadas na região: em São José
dos Campos (5), Guaratinguetá
(5), São Sebastião (4), Pindamonhangaba (3), Taubaté (2),
Jacareí (2), Cachoeira Paulista
(1), Caçapava (1), Cunha (1) e
Caraguatatuba (1).
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O número de casos positivos
na região voltou a crescer nessa terça-feira, passando de 40
para 42.
Um dos novos casos foi
confirmado em São José dos
Campos, que passou a ter 33
registros, sendo responsável
por 78% de todos os casos da
região.
Jacareí confirmou nessa terça-feira seu terceiro caso da
doença: uma mulher de 50
anos, que passa bem e está em
isolamento domiciliar.
Os outros casos confirmados
estão distribuídos em quatro
cidades: São Sebastião (2),
Taubaté (2), Lorena (1) e Pindamonhangaba (1).
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32 da região
AMunicípios
investigam casos
suspeitos da doença
provocada pelo novo
coronavírus.

