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10 a 16 de Abril de 2021

M

orte na periferia.
Seis em cada 10 mortes por Covid-19 em
São José dos Campos ocorreram em bairros das regiões sul
e leste, principalmente nas localidades mais periféricas.
Do total de 1.053 óbitos registrados até sexta-feira (9), 645
foram registrados nessas duas
regiões do município, 61,25%
da totalidade. A região sul é
responsável por 371 óbitos,
35,2% do total, e a zona leste
tem 274 mortes (26%).
A região central vem em terceiro, com 164 mortes e 15,5%
do total, seguida da zona norte
(115 e 10,9%), oeste (66 e 6,2%)
e sudeste (63 e 5,9%).
O levantamento foi feito por
OVALE com bases nos dados
oficiais da Prefeitura de São
José dos Campos,
No total, 158 bairros registram ao menos uma morte por
Covid-19. A região leste tem 43
desses bairros, a sul tem 42, a
central e a norte 23 cada, a sudeste 20 e a oeste, sete.
Mais de 60% dos bairros da cidade com ao menos um óbito
da doença têm mais de 10 mortes por Covid-19. Do total, 11
localidades estão na zona sul e
oito na região leste.
Os quatro primeiros bairros
com mais mortes são todos da
zona sul: Bosque dos Eucaliptos (39), Jardim Satélite (37),
Jardim Morumbi (35) e Parque
Industrial (30). Depois aparecem a Vila Adyana (central, 28
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Bairros das regiões sul e leste de São José
concentram 60% das mortes por Covid-19
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ZONAS SUL E LESTE
Do total de 1.053 óbitos em
São José, 645 foram
registrados nessas duas
regiões do município.
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BAIRROS
No total, 158 bairros da
cidade registram ao menos
uma morte em decorrência
da Covid-19.

MORTES
Mais de 60% dos bairros da
cidade com ao menos um
óbito da doença têm mais
de 10 mortes por Covid.
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LOCALIDADES
Bairros com mais mortes:
Bosque dos Eucaliptos,
Satélite, Morumbi e Parque
Industrial, na zona sul.
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mortes), Santana (norte/28) e
Campo dos Alemães (sul/28).
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Do total de mortes por Covid
em São José, 58,8% das vítimas
foram homens (620 óbitos) e
41,2% foram mulheres (433).
No sexo masculino, a faixa de
61 a 70 anos tem 180 mortes,
seguida da entre 71 a 80 anos,
com 148 óbitos, e depois a de
81 a 90 anos, com 102. Já entre as mulheres a faixa de 71 a
80 anos tem a maior parte das
mortes, com 116, seguida da
de 61 a 70 anos (110) e a de 81
a 90 anos (77).
Mesmo com o patamar elevado de mortes, São José tem a
menor taxa de mortes por milhão de habitantes entre as 17
maiores cidades de São Paulo,
segundo estudo da prefeitura.
O município registra 1.428
mortes e fica atrás de Carapicuíba, que tem 1.572, e de Diadema, com 1.631. A campeã
da lista é São José do Rio Preto, com 3.521, depois Santos
(2.998), Santo André (2.434) e
Ribeirão Preto (2.303).
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MORTES
de Covid-18 por milhão de
habitantes é a taxa de São
José, a menor entre as 17
maiores cidades paulistas

