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PERFIL ANÁLISE DOS CASOS CONFIRMADOS DA DOENÇA NO VALE DO PARAÍBA REVELA INCIDÊNCIA ENTRE AS PESSOAS FORA DO GRUPO DE RISCO

Raio-x da Covid-19 mostra avanço
entre jovens e mulheres na região
Enquanto as pessoas acima de 60 anos são a maior parte das vítimas fatais da doença na RMVale, mulheres e
jovens, até 39 anos, são maioria nos casos positivos, revelando que a doença não atinge apenas grupos de risco
A diferença entre os gêneros
já foi maior no começo do mês,
quando as mulheres eram 67%
e os homens, 33% dos casos.
O nível também já foi mais
equilibrado. Anteriormente, o
percentual era de 45% de homens e 55% de mulheres.
A região tem 2,5 milhões de
moradores, sendo 51% de mulheres e 49% de homens.
“Estamos nos preparando
para um processo grave. Também estamos atentos a outras
populações [além dos grupos
de risco], e teremos casos em
gente com menos de 60 anos.
Crianças não têm importância
na letalidade, o que não quer
dizer que não vão adoecer. Temos que estar atentos às peculiaridades de cada região”,
disse o infectologista David
Uip, coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus
de São Paulo.
A incidência de coronavírus
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A pandemia do coronavírus
avança no Vale do Paraíba
sobre um público diferente
daquele considerado de risco.
Mulheres e jovens têm sido
a maioria dos casos confirmados na região, ao invés de
idosos, que são maioria das
vítimas fatais. De acordo com
levantamento de OVALE com
base em informações das prefeituras, a região passou de
340 casos confirmados de coronavírus até sexta-feira (24),
com 20 mortes.
As mulheres se tornaram
60% dos casos confirmados,
mantendo a liderança da pandemia do coronavírus no Vale.
O percentual da doença entre os homens foi de 40%.
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de risco são
EE“Grupos
maioria das mortes, mas

contaminadas por
apenas um infectado
pelo coronavírus;
contaminação é rápida.

a doença pode pegar a
todos, até crianças”.
José Henrique Germann
Secretário de Estado da Saúde

revela crescimento entre pacientes considerados jovens,
entre 30 e 39 anos, que representam 20% dos casos -- 18% na
avaliação anterior, no começo
do mês. Antes, a faixa etária de
20 a 29 anos era a maioria entre
os casos, com 24%, mas caiu
para 19% na pesquisa.
A doença também atinge outras faixas etárias: 40 a 49 anos
(19%), 50 a 59 anos (17%), até
19 anos (11%) e acima de 60
anos (14%), este considerado o
principal grupo de risco para o
coronavírus.
VÍRUS.

A contaminação comunitária,
pela qual não se sabe a origem
do vírus, é a principal responsável pelos casos positivos da
região, com 23% do total, seguida dos pacientes que se contaminaram em viagens à Itália
(15%), Estados Unidos (10%) e
na Europa em geral (10%).
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340
ACasos
positivos da
Covid-19 registrava o
Vale do paraíba até 24
de abril, com 20 mortes
confirmadas.

DISSEMINAÇÃO

Para especialistas, jovens podem se tornar
vetores de contaminação do coronavírus

Cláudio Vieira/PMSJC

Pandemia. Jovens e mulheres são os mais afetados em todo o Vale

SINTOMAS. Especialistas em
saúde dizem que as pessoas
mais jovens podem se tornar
os principais indutores da
disseminação da Covid-19 pela
população, principalmente

se reduzirem as medidas de
proteção e de isolamento. Pelas
estatísticas, 80% dos infectados
não terão sintomas ou os terão
muito baixos, mas podem contaminar outras pessoas.
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TARIFA FAMÍLIAS TÊM DIREITO À TARIFA SOCIAL E AINDA NÃO ESTÃO INSCRITAS

APOIO

ABASTECIMENTO

65 mil famílias da RMVale
podem ter isenção na luz

Sabesp faz
doação de
caixas-d’água

Tamoio: fluxo
de caminhões
liberado

ABASTECIMENTO. A Sabesp,
que já distribuiu mais de
3.200 caixas-d’água no estado, informou que vai entregar
1.250 caixas para moradores
que estejam sem reservação
interna e não tenham condição de comprar. A previsão
é de beneficiar mais de 4.500
famílias com a doação dos
reservatórios.

FERIADOS. A concessionária

ISENÇÃO. Levantamento da

EDP, principal distribuidora
de energia elétrica do Vale
do Paraíba, mostra que 65
mil famílias da região podem
ter acesso à Tarifa Social de
Energia Elétrica e não estão
inscritas para receberem o
benefício, que vai isentar a
cobrança do consumo de
energia até 220kW/h por até
três meses (abril, maio e ju-

nho), devido à pandemia do
coronavírus.
Estas pessoas moram nos
municípios da área de concessão da EDP, porém, em sua
maioria, não são titulares da
conta de energia ou estão com
o cadastro desatualizado junto
à distribuidora.
A solicitação ao benefício
pode ser feita no site www.
edp.com.br/tarifasocial.
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Divulgação

Energia. Funcionários fazendo
ajustes na rede elétrica no Vale
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Tamoios informou que, em
função do contexto da crise
da Covid-19, o fluxo de caminhões na Rodovia dos Tamoios permanece liberado
aos finais de semana e feriados. Normalmente a passagem nestes dias é impedida
para não concorrer com veículos de turistas.
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