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vítimas da

pandemia
São José dos Campos chega a 1.053 mortes por Covid-19 e vê número de
vítimas da doença praticamente dobrar em 2021 na comparação com 2020

M

il mortes.
Maior município do
Vale do Paraíba (730
mil habitantes) e acostumada
a conviver com números grandiosos, São José dos Campos
bateu uma triste marca na primeira semana de abril.
A cidade ultrapassou a icônica e trágica barreira de 1.000
mortos em decorrência de
complicações da Covid-19. São
óbitos confirmados pela Secretaria de Saúde.
A data fatídica foi atingida em
3 de abril, quando São José alcançou 1.010 vítimas em pouco
mais de um ano de pandemia.
Na sexta-feira (9), chegou
a 1.053. A primeira morte foi
registrada na cidade em 27 de
março do ano passado.
Desde então, a cidade vem
contabilizando vítimas da Covid-19 em seus hospitais e clínicas públicos e particulares.
Um mês depois da primeira
morte, a cidade chegou aos 10
óbitos em 27 de abril do ano
passado. No final de maio já
eram 37, número que saltou
para 93 no final de junho e 204,
em 31 de julho, no primeiro
pico de crescimento da mortalidade na cidade.
No final de agosto, São José
contabilizava 353 mortes por
Covid-19 e 435 em 30 de setembro. Um mês depois, o saldo
era de 465 óbitos, que subiram
para 493 em novembro e 551
no final de dezembro, em um
crescimento menos acelerado.
No entanto, a segunda onda
da Covid-19 jogou a letalidade
da doença na estratosfera e fez
com que São José registrasse,
em 100 dias, quase o mesmo
tanto de mortes dos últimos
nove meses. Ou seja, os óbitos
dobraram neste ano.
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VÍTIMAS
da Covid-19 registra
São José dos Campos
até 9 de abril, segundo
dados da prefeitura

CUIDADOS
vai passar.
EE“Pandemia
Até lá, cada um de nós
deve fazer a sua parte
para salvar vidas”.
Felicio Ramuth
Prefeito de São José

Entre 1º de janeiro e 9 de
abril, a cidade tem 502 vítimas
confirmadas para a Covid-19
que se somam às 551 do ano
passado, de 31 de março ao final de dezembro.
Nada parecido já ocorreu com
a maior cidade do Vale em termos de mortes por surto de alguma doença. Também não há
comparação nem mesmo com
os óbitos provocados por causas externas e violentas, como
os homicídios dolosos e acidentes de trânsito (leia texto
nesta página).
“A letalidade da Covid em São
José vinha caindo, bem lentamente, desde agosto do ano
passado, de 3,2% para 1,8%.
Porém, agora no início de abril

MORTALIDADE

Com 6,6 mortes por dia, abril acumula 60
óbitos em São José e pode bater recorde
NEGATIVO. O registro de mortes por Covid-19 em São José
dos Campos ainda pode bater
novos recordes negativos em
abril, mês que contabiliza, até
a última sexta-feira (9), a mais
alta média diária de óbitos
de 2021, ano recordista em
mortes na cidade. O atual mês
tem 60 vítimas da doença, média de 6,6 mortes por dia, de
acordo com os dados oficiais
da Prefeitura de São José dos
Campos. Março terminou com
162 vítimas e média diária de
5,2. Fevereiro teve 122 mortes
e 4,3 por dia, menor do que
janeiro, que terminou com 158
mortes e média diária de 5
vítimas.
São José mantém quase desde

o início da pandemia o percentual de 30% de todas as mortes
registradas na região --1.053
em meio ao total de 3.542-- e
uma parcela um pouco maior de
casos, com 31% da totalidade
--56.456 de um total de 182.887.
Isso faz da cidade um dos
principais polos de expansão
da doença por todo o Vale do
Paraíba, por meio do contínuo
transporte de
pessoas.

.

tivemos uma nova subida, para
1,9%. Isso pode refletir o fato
de que os casos de Covid têm
sido mais graves em 2021”, avaliou o estatístico Paulo Barja,
professor da FEAU (Faculdade
de Engenharias, Arquitetura e
Urbanismo) da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
Ele vem analisando os principais indicadores da pandemia
na cidade desde os registros
dos primeiros casos e se surpreende com a velocidade com
que as mortes foram sendo registradas neste ano. “É uma situação trágica”.
E a situação ainda pode piorar. Abril tem a mais alta média
diária de mortes por Covid-19
em São José em 2021.

.

