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Covid-19. À esquerda, limpeza da Rodoviária Nova em Taubaté. No centro, desinfecção na entrada do PS do HM de São José. E à direita, ação de limpeza em Cachoeira Paulista

DOENÇA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS CRESCE EM RITMO ACELERADO NA REGIÃO, COM MAIS CASOS CONFIRMADOS, SUSPEITAS E MORTES

Covid-19:
Vale investiga
34 mortes
Óbitos suspeitos aumentam 36% em um
dia e o Vale do Paraíba chega a 47 casos
positivos, com 1.257 em investigação
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Os casos de morte suspeita
em decorrência do novo coronavírus subiram para 34 no
Vale do Paraíba nesta quartafeira (1), nove a mais do que
no dia anterior, quando eram
25 --aumento de 36%.
São José dos Campos e Guaratinguetá investigam a morte
de seis pacientes cada, maior
número de óbitos suspeitos
da região.
Ao todo, 12 cidades do Vale
relataram mortes suspeitas
pelo novo coronavírus.
São Sebastião investiga quatro óbitos, seguido de Tauba-

té (3), Pindamonhangaba (3),
Caraguatatuba (3), Jacareí (2),
Ubatuba (2), Cachoeira Paulista (1), Caçapava (1), Campos
do Jordão (1) e Cunha (1).
Três mortes foram confirmadas pela doença, em São José,
São Sebastião e Taubaté.
Os casos positivos de coronavírus subiram de 42 para 47,
aumento de 12% em um dia.
Os três primeiros casos de
Covid-19 (doença causada pelo
coronavírus) na região foram
registrados em 18 de março,
dois em São José e um em
Taubaté. A região tem ainda
1.257 casos suspeitos.
A Prefeitura de São José confirmou nesta quarta-feira três
novos casos de coronavírus na
cidade, que agora acumula 36
confirmações.
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Coronavírus. Desinfecção com solução de amônia no Pronto Socorro do Hospital Municipal de São José

1.257
ACasos
de infecção pelo
novo coronavírus estão
em investigação no Vale,
em 32 cidades, com São
José com 36 positivos.

De acordo com a Secretaria
de Saúde, as duas novas mortes em investigação são de um
homem de 51 anos, que era
diabético, hipertenso e tabagista, e de uma mulher de 50
anos, que era hipertensa.
Além dos casos de mortes
suspeitas, o município conta
com 487 pacientes que ainda
aguardam pelo resultado dos
exames. Desses, 416 esperam

em casa, 29 estão internados
em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 42 em enfermaria.
No país, os casos de infecção
pelo novo coronavírus subiram
para 6.836. O número de mortes por Covid-19 chegou a 240,
164 em São Paulo. O índice de
letalidade ficou em 3,5%. No
dia anterior, o país contabilizava 201 óbitos e 5.717 casos.
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INVESTIGAÇÃO TAUBATÉ CHEGA A TRÊS MORTES SUSPEITAS E UMA CONFIRMADA; CAÇAPAVA REGISTRA 1º CASO POSITIVO DO NOVO CORONAVÍRUS

Taubaté investiga a terceira morte por coronavírus
CIDADES. A Prefeitura de
Taubaté anunciou na tarde
desta quarta-feira (1) que investiga mais uma morte suspeita por infecção do novo
coronavírus. Esse já é o terceiro caso de óbito em inves-

tigação na cidade.
A vítima foi um idoso, de 73
anos, que morava em Campos
do Jordão. O homem tinha histórico de comorbidades (hipertensão), estava internado no
Hospital Regional de Taubaté

e morreu nesta quarta. Outras
duas mortes suspeitas seguem
em investigação. A cidade já
confirmou um óbito em decorrência da Covid-19.
Pelo último balanço, Taubaté
soma dois casos confirmados

da doença e investiga 168 casos suspeitos.
Caçapava confirmou o primeiro registro de coronavírus
na cidade, o de uma profissional de saúde de 49 anos, que
mora na Vila São João.
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