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PANDEMIA MAPA MOSTRA CRESCIMENTO DE NOVOS CASOS NAQUELA REGIÃO

Casos confirmados de
coronavírus avançam
à zona sul de São José
Mapa mostra aumento de casos
confirmados em bairros como Bosque
dos Eucaliptos e Jardim Satélite
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Com quase 1.500 casos confirmados do novo coronavírus até esta sexta-feira (12),
São José dos Campos vê o
vírus avançar para a zona sul
da cidade. Entre os dia 1º e
12 de junho, a cidade deu um
salto de 890 casos para 1.461,
um aumento de 64,15% em 12
dias. Até quarta-feira, o Jardim Aquarius, na zona oeste,
seguia na liderança, com 60
casos, mas com o Bosque
dos Eucaliptos, na zona sul,
com 58. O Satélite, também
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Mais casos. Movimento no
calçadão, em São José

na zona sul, já estava em quarto lugar, com 44 casos confirmados, enquanto o Urbanova,
outro da zona oeste, seguia em
terceiro lugar com o maior número de casos confirmados.
“Conforme previsto, os casos
chegaram com força na zona
sul de São José”, disse o demógrafo Leandro Becceneri,
de São José dos Campos e que
é doutorando em Demografia
pela Unicamp. Ele criou um
mapa para a análise do avanço da doença pelos bairros de
São José. Ele usa dados oficiais da prefeitura para montar
o material.
Até sexta, São José já tinha
58 mortes confirmadas da
doença. De acordo com a prefeitura, as UTIs (Unidades de
Terapia Intensiva) exclusivas
para a Covid-19 estavam com
taxa de 65,35% de ocupação.
Nas enfermarias, chega a
40,83%.
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JUSTIÇA

SAÚDE

Divulgação
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Pinda. Comércio mais restrito

Previsão. Centro de Guará

Pinda terá que
reduzir horário
de atividades
comerciais

Guaratinguetá
terá hospital de
campanha até
o fim do mês

RETOMADA. A Justiça deter-

LEITOS. A Prefeitura de Gua-

minou a redução do horário
de funcionamento do comércio durante a quarentena
contra o coronavírus em Pindamonhangaba.
A decisão atende pedido do
Ministério Público, que alegou que o período ampliado
estaria em dissonância das
normas estaduais.Pela decisão, os estabelecimentos devem passar de seis para quatro horas diárias.
Em nota, a prefeitura informou que em reunião com a
associação comercial e com
o sindicato, ficou definido
que o novo horário das atividades será das 10h às 14h.
No caso do Shopping Pátio
Pinda, das 15h às 19h.
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ratinguetá deve abrir um hospital de campanha para atender pacientes de coronavírus
até o final de junho.
Segundo o município, o local deve contar com 30 leitos, sendo 20 de enfermaria
e os outros 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
A prefeitura aguarda o envio
de 10 respiradores para esses
leitos, solicitados ao governo
do Estado de São Paulo.
O espaço já estava sendo
construído antes da pandemia, para atuar como UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) e, nos últimos dias,
passou por uma desinfecção
para poder começar a receber os profissionais.
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