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Sábado, 20 de Junho de 2020

COVID
NA RMVALE
Região bate recordes seguidos de novos casos confirmados de Covid-19 em junho
e torna o mês o pior para a doença na região, com 2.600 novos doentes em 19 dias

J

unho foi o mês dos recordes. Em 19 dias, o Vale do
Paraíba registrou mais de
2.600 novos casos de coronavírus, número maior do que todo
o período anterior, com 2.244
doentes até 31 de maio.
Claramente a doença atingiu
uma velocidade de subida vertiginosa neste mês, o que deixa dúvidas se o crescimento se
manterá no mesmo ritmo pelas próximas semanas ou tende a desacelerar. Especialistas
ainda apostam na primeira alternativa.
“No que se refere ao interior paulista, acompanho com
apreensão as medidas de flexibilização porque observa-se
nas últimas semanas uma aceleração nos números de casos

confirmados e óbitos, o que
não justificaria o enfraquecimento do isolamento social”,
afirmou a OVALE o professor
Raul Borges Guimarães, coordenador do Laboratório de
Biogeografia e Geografia da
Saúde da Unesp (Universidade
Estadual Paulista) de Presidente Prudente.
Ainda sem o registro de todas
as cidades, o Vale alcançou na
noite de 19 de junho 4.877 casos confirmados de Covid-19.
No intervalo de 24 horas,
bateu novo recorde de novos
casos: 334. O patamar de 300
novos casos diários foi batido
pela segunda vez nesta semana. Na terça-feira (16), foram
309 novos registros de pessoas
infectadas pelo coronavírus,

até então o recorde da região.
Depois, o número de doentes
cresceu 210 e 100 em 24h.
Os números de casos diários
têm sido crescentes desde o
começo de junho, com registro de 128, 125, 159, 237 e 176
em dias alternados.
“Regiões do interior começam a ter a velocidade maior
no contágio. Para enfrentamento, temos que ganhar

4.877
CASOS
confirmados de Covid tinha
o Vale até a noite de sexta,
com 334 novos em 24h

tempo, estarmos organizados
[os hospitais e equipes] com
equipamento de proteção individual e capacidade de atendimento as pandemia”, disse o
médico João Gabbardo, secretário-executivo do Comitê de
Saúde de São Paulo.
No Vale, a epidemia acelera
em cidades como São José dos
Campos e Taubaté, que também baterem recordes.
São José anotou 198 novos
infectados pela doença e alcançou a marca de 2.045 casos
confirmados na sexta (19). A
cidade ainda registra 72 mortes. Já em Taubaté, a Secretaria de Saúde divulgou 62
novos casos em um dia, chegando a 391 contaminados e
11 mortes.
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