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ÓBITOS MAIORIA DOS REGISTROS DE MORTE PELO NOVO CORONAVÍRUS EM SÃO JOSÉ CORRESPONDE FAIXA ETÁRIA DE PESSOAS ENTRE 61 E 70 ANOS

S. José perto
de atingir
1.000 mortes
Em um ano, coronavírus acometeu mais
de 54 mil pessoas e resulta na morte de
quase 1.000 na maior cidade do Vale
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Um ano após a primeira morte por coronavírus em São
José dos Campos, o município deve atingir, nos próximos dias, a triste marca de
1.000 mortos pela doença.
Já são ao menos 996 famílias enlutadas e milhares de
profissionais da saúde que
lutam contra novos registros
no obituário todos os dias.
Na cidade, a primeira morte

pela doença foi registrada em
27 de março de 2020. A vítima
foi um idoso de 74 anos, que
estava internado em um hospital da rede privada. Na época,
a vacina era desejo longínquo.
Agora, embora com imunizantes prontos, se enfrenta a falta
de doses suficientes.
Segundo dados da Secretaria
de Saúde, o perfil das vítimas
é, em sua maioria, composto
por pessoas entre 61 e 70 anos.
Depois, entre 71 e 80 anos.
Nas redes sociais, o prefeito
Felicio Ramuth (PSDB) lamentou a chegada da marca e desejou dias melhores.

Claudio Vieira/PMSJC

Falecimentos. São José encara triste marca de falecimentos um ano após confirmar primeira morte

27

DE MARÇO
de 2020 foi quando São José
registrou a primeira morte
pela Covid-19; caso foi
confirmado no dia 31

“São tempos difíceis, mas,
nem por isso, de falta de esperança. Já está provado que a
vacina tem diminuído o número de mortes entre os idosos.
Se Deus quiser, logo conseguiremos vacinar o maior número de pessoas. Em São José,
trabalhamos 24h para garantir

mais leitos, medicamentos e
profissionais”, disse. “A pandemia vai passar. Até lá, cada um
de nós deve fazer a sua parte
para salvar vidas: use máscara, limpe as mãos, evite as
aglomerações e deixe para dar
o abraço em família depois”,
continuou.
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Em equipe. Samai Santos e Valdelice Oliveira durante mais um dia de trabalho no jornal OVALE
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