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DISTRIBUIÇÃO AUMENTO DE CASOS DA DOENÇA É SEGUIDO DE CRESCIMENTO DE LOCAIS INFECTADOS NO MUNICÍPIO

ADAPTAÇÃO

Vírus se espalha e já atinge
76 bairros em São José
Em duas semanas, número de bairros
com pacientes infectados pelo novo
coronavírus cresceu 68% na cidade
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

O número de bairros com pacientes infectados pelo coronavírus cresceu 68% em duas
semanas em São José dos
Campos. O número, que em
17 de abril era 45, saltou para
76 até o dia 30.
Os dados, divulgados semanalmente pela prefeitura, são
analisados em estudo pelo demógrafo Leandro Becceneri,
que aponta um espalhamento
de casos em áreas periféricas.
“Tudo leva a crer que o vírus
entra pelas áreas mais ricas,

onde as pessoas viajam, têm
contato com pessoas de São
Paulo, e começa a se espalhar
pelas outras áreas”, afirmou.
No período comparado, o
número de casos aumentou
70%, passando de 136 para 231.
Bairros mais distantes, como
o Pinheirinho dos Palmares e
o Jaguari, passaram a integrar
a lista. O levantamento semanal ainda excluiu locais como
o Interlagos e a Vila Adriana,
onde entende-se que os pacientes não estejam mais doentes.
Aquarius e Urbanova continuam com o maior número de
pacientes, 15 em cada.
“É uma coisa dinâmica, ao
mesmo tempo que alguns entram outros vão saindo”, disse.
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Comércio. Venda na pandemia

Shoppings
fazem drivethru para o Dia
das Mães

Sérgio Nascimento

Crescimento. Vírus avança nas regiões periféricas, aponta estudo

45haviam sido
ACasos
mapeados na rota do
novo coronavírus em
São José dos Campos, há
cerca de duas semanas

“É importante destacar que
esse mapa é um retrato de uma
realidade de mais de 15 dias
atrás. Tem o tempo tanto da
pessoa manifestar o sintoma,
procurar o serviço de saúde,
fazer o teste e receber o resultado”, continuou.

.

ECONOMIA. Três shoppings
de São José dos Campos devem oferecer compras por
drive-thru pensando na celebração do Dia das Mães.
No CenterVale, a campanha
vai até 9 de maio. Os interessados devem entrar em
contato com a loja por meios
virtuais e fazer a retirada no
local. No Colinas Shopping,
o serviço fica disponível entre os dias 4 e 10 de maio. O
atendimento inicial também
é feito on-line, com retirada
no shopping. No Vale Sul, da
mesma forma, 55 lojas integram a ação, até o dia 9.
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Arte. Quadro elaborado pelo artista Claudio Souza Pinto em uma homenagem ao jornal OVALE
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