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Covid-19. À esquerda, um robô ajuda clientes a manter distância em mercado. No centro, criança vende máscara no Paquistão. E à direita, distribuição de alimento na Índia

POPULAÇÃO PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS NO VALE SE DIVIDEM ENTRE 207,4 MIL MULHERES (55%) E 167 MIL HOMENS (45%), SEGUNDO O SEADE

Região tem
374 mil idosos,
afirma Seade
Pessoas com mais de 60 anos são 15% da
população da região e estão no grupo de
risco para a disseminação do coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O Vale do Paraíba tem 374,4
mil pessoas com mais de 60
anos entre a população. Elas
representam 15% do total de
moradores da região, que
tem 2,48 milhões de habitantes, segundo dados da Fundação Seade.
A parcela de pessoas com
mais de 60 anos foi incluída
no principal grupo de risco
para o novo coronavírus.
Ao lado deles, também entram as pessoas com doenças crônicas, com imunidade
baixa e em tratamento de
câncer, de qualquer idade.
O número de idosos revela o
tamanho do desafio que a região enfrenta para conseguir
frear a disseminação do novo
coronavírus entre as pessoas
com mais de 60 anos.
Elas estão entre as que mais

adoecem gravemente pela Covid-19 e precisam de leitos de
internação, incluindo os de
UTI (Unidade de Tratamento
Intensivo), que são em menor
número.
A morbidade por Covid-19
também é muito maior entre
as pessoas com mais de 60
anos, especialmente às que
trazem doenças associadas,
como diabetes, hipertensão e
cardiopatias.
De acordo com informações
da Fundação Seade, a região
contava com 4.501 leitos de
internação no ano passado,
número que aumentou nas últimas semanas em razão da
ampliação de leitos em cidades
para enfrentar o coronavírus.
SAÚDE.

Quanto ao total de leitos do
SUS (Sistema Único de Saúde), que atende a maior parte
da população, a região tinha
2.567 em 2019, de acordo com
o Seade. O número também vai
aumentar com a ampliação de
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Drive-thru. Idosa recebe vacina contra a gripe em um estacionamento de shopping center de São José

59cento da população
APor
idosa do Vale têm entre
60 e 69 anos. Os acima de
70 anos representam 41%
dos idosos da região.

leitos de UTI para dar conta da
pandemia da Covid-19.
O infectologista David Uip,
afastado da coordenação do
Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo após
testar positivo para a doença,
disse que a decisão de suspender as aulas em São Paulo, por
exemplo, objetivou proteger
os pequenos e principalmente
os mais velhos.

“A recomendação é que essas crianças não fiquem com
pessoas mais velhas, como os
avós, para protegê-las. Os idosos são os que mais precisam
ser protegidos”, disse Uip.
Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, o governo pode
ampliar as medidas de restrição de idosos em caso de necessidade.
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PANDEMIA INICIALMENTE, A DATA SERIA NO DIA 26 DE ABRIL, MAS FOI ADIADA POR TEMPO INDETERMINADO

SÃO JOSÉ

Jacareí suspende prova de concurso

Sabesp desinfecta
áreas de hospitais

MUDANÇA. A Prefeitura de

MELHORA. Parceria entre
a Prefeitura de São José a
Sabesp permitirá a sanitização no entorno dos hospitais
públicos e unidades de pronto
atendimento para aumentar a
prevenção ao coronavírus.

Jacareí suspendeu, por prazo
indeterminado, a aplicação
das provas do concurso público do Edital nº 001/2020,
anteriormente marcadas para
o dia 26 de abril de 2020, de-

vido à pandemia de coronavírus. As inscrições se encerraram nesta terça, sendo que um
novo prazo para pagamento do
boleto será oferecido pela empresa organizadora, na ocasião
de retomada deste mesmo edi-

tal. A Prefeitura informa ainda
que todas as pessoas que já
se inscreveram permanecem
inscritas para o concurso, que
prevê ao todo 51 vagas para 28
diferentes cargos na administração municipal.
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Concurso. Prova acabou adiada
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