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Cruel. Nada mata mais e em tão
pouco tempo do que Covid

M

orte a cada 2 horas.
O Vale do Paraíba alcançou a triste marca
de 5.138 mortes por Covid-19
em toda a pandemia, média de
um óbito a cada duas horas.
No tempo que se gasta para
ler toda essa edição de OVALE, aproximadamente, uma
nova morte por coronavírus
terá ocorrido na região.
Nada mata mais do que a
doença e em tão pouco tempo
na RMVale. É uma tragédia que
se dimensiona em números e
em relatos dramáticos.
As mortes por Covid-19 nos
436 dias da pandemia no Vale
equivalem à queda de mais de
25 aviões Boeing 737, um das
mais populares aeronaves comerciais do mundo. Cada jato
leva 200 passageiros. É como
se um avião desses caísse a
cada 17 dias na região.
O número de óbitos por Covid-19 no Vale ainda supera a
população de sete municípios.
São eles: Canas (5.000 moradores), Lagoinha (4.889), Monteiro Lobato (4.696), São José
do Barreiro (4.144), Areias
(3.896), Redenção da Serra
(3.839) e Arapeí (2.460).
Ou seja, desde o início da
pandemia, a região perdeu em
vidas o equivalente a duas cidades de Arapeí.
“Acompanho a situação do
Vale do Paraíba com muita
preocupação. Já me reuni com
os secretários de saúde dos
municípios e eles elencaram
as prioridades. Precisamos
unir forças nesse momento”,
disse o deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV).
Tragédia que chocou o mundo, os ataques terroristas de
11 de setembro de 2001 deixaram um rastro de 2.996 vítimas após dois aviões colidirem com as Torres Gêmeas
do complexo empresarial do
World Trade Center, na cidade
de Nova York. As mortes por
Covid no Vale mataram 71% a

25

ACIDENTES
aéreos com aviões Boeing
737 teriam que ocorrer para
alcançar número de mortes
pela Covid no Vale

Aumento. Mortes pela doença
seguem batendo recordes

mais do que os ataques nos Estados Unidos.
Os óbitos também superam
em 11 vezes o total de mortes
de brasileiros da FEB (Força
Expedicionária Brasileira) na
Itália, na Segunda Guerra Mundial, que vitimou 457 militares,
de acordo dados do Exército.
VIOLÊNCIA.

O novo coronavírus é mais
letal do que homicídios e acidentes de trânsito.
Para se ter ideia da dimensão
do estrago que a pandemia
tem feito na região, a RMVale
registra 5.138 mortes por Covid-19 até quinta-feira (27), o
que representa média de 12
mortes por dia.
A primeira foi registrada em
26 de março de 2020.
Nestes 436 dias de pandemia,
a região acumula mais mortes
por Covid-19 do que em sete
anos e quatro meses de homicídios e de acidentes de trânsito
juntos, de acordo com números oficiais da SSP (Secretaria
de Estado da Segurança Pública) e do Infosiga (Sistema de
Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado
de São Paulo).
De janeiro de 2014 a abril de
2021, o Vale acumula 2.622
pessoas mortas em homicídios. A quantidade de vítimas
em acidentes de trânsito é de
2.393 entre janeiro de 2015 e
abril deste ano. Somadas as
mortes, temos 5.015 óbitos
violentos no Vale em pouco
mais de sete anos, ainda menos do que matou a Covid-19
no período de um ano e quase
dois meses.
A comparação das médias
diárias de morte deixa mais
evidente a discrepância da letalidade entre Covid-19 e os
homicídios e acidentes.
No intervalo de 2.675 dias, a
região registra uma média diária de duas mortes por assassinato e colisões no trânsito.
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Total de mortes por Covid-19 no Vale do Paraí
Boeing 737 a cada 17 dias ou a mais de sete ano

