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CONTÁGIO AO TODO, 31 DAS 39 CIDADES DA REGIÃO JÁ CONTABILIZARAM PELO MENOS UM CASO CONFIRMADO

BLOQUEIO

RMVale: todas as cidades
já têm casos sob suspeita

Caraguá pede
novamente por
barreiras à
Justiça

Com caso positivo nesta sexta-feira (15) em Monteiro Lobato, todas as cidades da
RMVale já registraram ao menos um confirmado ou suspeito do novo coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Caíque Toledo
@CaiqueToledo

Todas as cidades da RMVale
já possuem casos suspeitos
ou confirmados de coronavírus. A última cidade a contabilizar um caso foi Monteiro
Lobato, nesta sexta-feira
(15), ao anunciar o primeiro
caso confirmado do município. Os primeiros casos na
região foram registrados em
18 de março.
Agora, das 39 cidades do
Vale do Paraíba, 31 já possuem ao menos um diagnóstico confirmado da nova
doença. As outras oito já contabilizaram, pelo menos, um
caso suspeito de Covid-19.
Até o fim da noite de sex-
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Pandemia. Na sexta-feira (15), a região ultrapassou os 1.200 casos

ta-feira, a região contava com
1.221 casos confirmados da
doença, sendo que 34% deles
eram em São José dos Campos -- 421, ao todo. A segunda
cidade com mais diagnósticos
confirmados é São Sebastião,
com 268 (quase 22% do total
da região).
A lista segue com Jacareí
(98), Caraguatatuba (91),
Taubaté (66), Ubatuba (40),
Ilhabela (33), Pindamonhangaba (31), Lorena (30), Guaratinguetá (26), Igaratá (25), Caçapava (16), Campos do Jordão
914), Cruzeiro (13), Santo Antônio do Pinhal (8), Cachoeira
Paulista (7), Tremembé (6),
Potim (5), Santa Branca (4),
Bananal (4), Paraibuna (3) e
Aparecida (3).
Lavrinhas, São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra, Jambeiro, Cunha, São Bento do
Sapucaí e Roseira são cidades
com um único caso confirmado até então.
Já Lagoinha, Piquete, Silveiras, São José do Barreiro,
Queluz, Arapeí, Natividade da
Serra e Areias não possuem
nenhum caso confirmado, mas
já registraram ao menos um
caso suspeito da doença.
A região ainda investiga outros 951 casos, que são considerados como suspeitos.
Ao todo, o Vale também conta com 50 mortes já confirmadas pela nova doença. A
cidade com mais casos nesse
sentido também é São José
dos Campos, que tem 19 óbitos confirmados (e investiga
outros quatro).
Jacareí vem em sequência,
com sete mortes confirmadas e outras cinco em apuração. Taubaté e Caraguatatuba
contam com quatro mortes
confirmadas, enquanto São
Sebastião, Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro e Santo
Antônio do Pinhal já registraram dois óbitos comprovados
cada uma.
Ubatuba, Guaratinguetá, Caçapava, Lavrinhas, Santa Branca e São Luiz do Paraitinga são
as cidades que confirmaram
uma morte causada pela nova
doença.
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31 das 39 que
ACidades
compõe o Vale do Paraíba
já possuíam ao menos
um caso confirmado de
Covid-19, até sexta-feira.

PREVENÇÃO. A Prefeitura de

Caraguatatuba pediu à Justiça que reconsidere a aplicação de barreiras sanitárias
aos veículos que entrarem na
cidade pela Rodovia dos Tamoios, como maneira de evitar a disseminação do novo
coronavírus. A solicitação
também foi feita pelo Ministério Público, em manifestação no dia 13 de maio.
Na ação, o governo justifica
que a situação da pandemia
no estado ficou mais difícil
desde que a autorização para
o bloqueio foi barrada pelo
TJ (Tribunal de Justiça).
“A situação agravou-se de
tal forma, que o próprio Estado de São Paulo está próximo de determinar a medida
extrema de lockdown, como
único meio de conter a contaminação que se alastra absurdamente pelo país; e já
passa dos limites toleráveis”,
diz trecho do pedido.
A possível reconsideração
ainda deve ser julgada pela
Justiça -- o que não tem prazo
para acontecer.
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IMUNIZAÇÃO

Campanha de
vacina contra
gripe entra na
última fase
GRIPE. Tem início na segun-

da-feira a última etapa da
campanha nacional de vacinação contra a gripe. Desta
vez, serão atendidos os professores e adultos de 55 a 59
anos de idade. A mobilização
segue até o dia 5 de junho.
Pessoas que integram os
grupos de riscos das fases
anteriores, como policiais
militares e civis, caminhoneiros, motoristas de transporte
coletivo e pessoas com doenças crônicas podem continuar se vacinando caso ainda
não tenham tomado a dose.
De 11 a 17 de maio, os grupos
inclusos na campanha foram
pessoas com deficiência,
crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes
e mães no pós-parto.
Em São José dos Campos, a
prefeitura informou ter recebido 24 mil doses da vacina,
que estará disponível nas 40
unidades básicas. No município, mais de 150 mil pessoas
já foram imunizadas. Os grupos com maior número de vacinados são os idosos, profissionais de saúde e indivíduos
com doenças crônicas.
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