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AVANÇO EM 12 DIAS DE JUNHO, 21 PESSOAS JÁ MORRERAM POR COVID-19 NO MUNICÍPIO; DE JANEIRO A ABRIL, FORAM 16 ASSASSINATOS

Em três meses, Covid-19 mata mais
que um ano da violência em S.José
Durante o período da pandemia, desde a primeira morte registrada, a Covid-19 é responsável por mais óbitos
do que os homicídios em São José, a ‘capital’ da região líder na taxa de assassinatos em São Paulo desde 2010
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Em três meses de pandemia,
a Covid-19 é responsável por
mais mortes em São José dos
Campos do que a violência
em um ano e meio.
A primeira morte causada
pelo novo coronavírus foi

confirmada no município no
dia 31 de março. De lá para cá,
em apenas 73 dias, a cidade já
registrou 58 óbitos confirmados pela doença -- até a noite
desta sexta-feira (12). É uma
morte a cada 1,2 dia.
Segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública
do Estado, São José registrou
54 assassinatos entre janeiro
de 2019 e abril deste ano (contando vítimas de homicídios

e latrocínios, o roubo seguido
de morte).
Desde 2010, a RMVale é a
região com a maior taxa de
assassinatos em São Paulo a
cada 100 mil habitantes, inclusive à frente da capital e da
Grande São Paulo. Nos quatro
primeiros meses deste ano foram 16 assassinatos em São
José -- uma alta em relação ao
mesmo período do ano passado, quando foram 12 óbitos.

Durante todo o ano de 2019,
foram 38 vítimas da violência
no município.
Já em relação ao vírus, foram
21 mortos na cidade somente nestes primeiros 12 dias do
mês de junho, o que mostra,
também, o avanço da doença:
haviam sido 26 mortes durante
todo o mês de maio e 11 durante todo o mês de abril, segundo
dados da própria prefeitura.
Dentre os óbitos confirmados

pela doença, são 19 mulheres
e 39 homens. O maior número
de mortes está na faixa dos 61
a 70, com 16, seguido por 71 a
80, com 14. Entre 81 a 90 anos
são 10 vítimas no município, e
são cinco vítimas cada nas faixas de 31 a 40, 41 a 50 e 51 a
60. São José também registrou
a morte por Covid-19 de uma
mulher na faixa dos 21 a 30 e
de um homem na faixa dos 91
a 100 anos.
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VISTA DA LUA NO NOVO CARTÃO-POSTAL

David Branco Filho

FOTOGRAFIA. O céu limpo e a lua cheia criaram um belo cenário em São José dos Campos durante a última semana, com as redes sociais tomadas por belas imagens
registradas por fotógrafos profissionais e amadores: esta, feita por David Branco Filho, foi destaque no Instagram de OVALE, mostrando a lua e o Arco da Inovação.

PRAIA CIDADES DA REGIÃO TENTAM CONTROLAR ENTRADAS DE TURISTAS

CAPACIDADE

HOSPITAIS

Litoral Norte aposta
em barreiras sanitárias

Hotéis: Campos
aumenta taxa
de ocupação

Taubaté amplia
leitos de UTI
ao atingir 75%

TURISMO. O prefeito de Cam-

SAÚDE. Após registrar 75%
de ocupação nos leitos de
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) para pacientes
Covid-19 durante essa semana, a Prefeitura de Taubaté
anunciar mais 10 vagas, entre
o Hospital Universitário e o
PSM (Pronto Socorro Municipal). Agora, juntas, as unidades terão 30 leitos.

ENTRADAS. As cidades do
Litoral Norte apostaram em
barreiras sanitárias para tentar controlar a entrada de turistas durante o feriado prolongado de Corpus Christi,
desde quinta-feira (11).
O número de turistas foi
alto nas cidades da região:
apenas em São Sebastião,
município líder no isolamento social em todo o estado,

foram carca de mil carros
abordados nas entradas somente na quinta-feira.
A principal preocupação é
com o aumento de casos da
doença na região, caso recebam grande número de turistas no período. Caraguatatuba
e Ubatuba também montaram
barreiras sanitárias, enquanto
Ilhabela segue com a restrição
de trânsito na balsa.
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Divulgação/PMSS

Controle. Agente em barreira
sanitária, em São Sebastião

pos do Jordão, Fred Guidoni
(PSDB), anunciou o aumento
da capacidade de ocupação
dos hotéis na cidade para de
20% para até 40%. O comércio poderá abrir aos finais
de semana, das 13h às 17h.
Até esta quinta (11), a cidade
possuia 72 casos e uma morte confirmada por Covid-19.
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