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5 a 11 de Junho de 2021

mapa da

pandemia
Regiões mais socialmente vulneráveis de São José dos Campos lideram em
número de mortes e casos confirmados de Covid-19, com maior alta em 2021

O

mapa social da Covid.
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 periférias e
socialmente mais vulneráveis.
Do total de 1.525 óbitos confirmados até quinta-feira (3),
952 foram registrados nessas
duas regiões do município,
62% da totalidade.
A região sul é responsável por
547 óbitos por Covid-19 --35,8%
do total da cidade-- e a zona
leste tem 405 mortes confirmadas, 26,5% da totalidade.
Os números mostram que a
pandemia atinge com maior
intensidade a população mais
vulnerável, especialmente nos
bairros com maior densidade
populacional e mais famílias
em situação de vulnerabilidade social, por isso, com menor
chance de seguir a exigência
de distanciamento social e os
cuidados sanitários.
A região central da cidade
vem em terceiro lugar, com
214 mortes e 14% do total, seguida da zona norte (166 óbitos
e 10,8%), sudeste (97 e 6,3%) e
oeste (96 e 6,3%).
O levantamento foi feito por
OVALE com bases nos dados
oficiais da Covid-19 disponibilizados pela Prefeitura de São
José dos Campos no portal da
transparência do município.
No total, 170 bairros da cidade registram ao menos uma
morte em decorrência da Covid-19 até a última quinta-feira (3). Lideram o ranking de
vítimas cinco bairros da zona
sul: Bosque dos Eucaliptos
(61), Morumbi (58), Satélite
(56), Campo dos Alemães (41)
e Parque Industrial (38).
Na comparação com o final
do ano passado, as regiões
sul e leste também são as que
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mais registram aumento no
número de mortes.
A zona sul lidera com
248% na alta de óbitos por
Covid, passando de 157
no começo de dezembro do ano passado
para 547 nesta semana. No mesmo período, a leste passou
de 122 para 405, um
crescimento de 232%.
Já a região oeste subiu 220% nesse ranking,
passando de 30 para 96
mortes em seis meses.
A sudeste cresceu
213%, de 31 para 97 e
a zona norte foi de 63
para 166 óbitos, um
aumento de 163%.
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das regiões sul e leste
de São José dos Campos
perderam a vida para
a Covid-19

Divulgação

Vítimas. São José dos Campos já ultrapassou 1.500 mortes por Covid

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

Pesquisador do Inpe cobra gestão
regionalizada e olhar social na crise
DESLOCAMENTOS. Defensor
de uma gestão regionalizada
no Vale do Paraíba para o enfrentamento do coronavírus,
o pesquisador Antonio Miguel
Monteiro, do Inpe (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), vê atos de irresponsabilidade de prefeituras que
deixaram de pensar no coletivo no combate à pandemia. “A
irresponsabilidade dos centros
dispersores [grandes cidades]

foi o que levou à expansão
do vírus, em razão dos
deslocamentos na região”,
disse. “O vírus não respeita nenhum limite. É regido
pela existência de pessoas suscetíveis e com
pessoas circulando, o
que acontece com mais
intensidade em bairros
carentes dos grandes
municípios, como em
São José”.
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