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PERIFERIA
Casos e mortes por
Covid-19 sobem mais
em bairros das regiões
sul e leste de São José
dos Campos e mantêm
tendência de alta.
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Moradia. Regiões sul e leste
têm moradias mais adensadas

A

pandemia segue em
ritmo acelerado pelos
bairros da região sul de
São José dos Campos, onde há
mais famílias em situação de
vulnerabilidade.
Esse é o resultado de análise
do estatístico e pesquisador
Paulo Barja, que é professor da
FEAU (Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo) da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
Ele estuda os dados da
Covid-19 da cidade e da
RMVale desde o início do surto e, nas
últimas semanas,
percebeu mudanças no panorama
da pandemia.
Comparando
os dados da Covid-19 em São
José de 2020 e
2021, Barja descobriu que

ADENSAMENTO
Principal motivo para
o aumento de casos
nas regiões sul e leste
é a quantidade de
moradores e o maior
adensamento social.
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ECONÔMICO
Também a questão
socioeconômica pesa
em desfavor das
populações dessas
regiões, em razão de
mais famílias pobres.

Trabalho. População da
periferia faz menos isolamento

Custo. Preço de materiais
sanitários encarece cuidados

a faixa etária de 11 a 20 anos
teve o maior aumento de contágios.
“Ou seja, idade escolar e início de faculdade. Não apareceu
claramente efeito de vacina
ainda”, disse.
A cidade registrou recorde de
casos em janeiro e fevereiro e
de mortes em abril, que já foi
superado por maio.
Barja destacou que, nas primeiras semanas da pandemia,
São José tinha muitos casos
confirmados na região oeste,
em bairros como Aquarius e
Urbanova.
Rapidamente a doença foi
migrando para a região sul,
mais adensada, em localidades
como Bosque dos Eucaliptos,
Satélite e Morumbi. Os três
bairros terminaram 2020 com
mais casos na cidade.
“Em 2021, esses três bairros
da região sul seguem na liderança de casos. Destes, o Mo-

rumbi apresenta claramente a
maior taxa de aumento”, afirmou o pesquisador.
Que completou: “Porém, o
bairro com maior aumento
percentual de casos é o Parque
Industrial, com quase 80% de
aumento. Assim, no cômputo
geral, parece que a Covid vai
atingindo mais e mais os bairros da região sul, e, com isso,
boa parte da parcela mais pobre dos munícipes”.
Segundo os dados da última
semana, a região sul tem metade dos 10 bairros com mais
casos de Covid-19: Bosque dos
Eucaliptos (3.071), Satélite
(2.661), Morumbi (2.584), Campo dos Alemães (1.811) e Parque Industrial (1.694).
A oeste tem três localidades:
Aquarius (2.014), Jardim das
Indústrias (1.972) e Urbanova
(1.485). A norte tem o bairro
Altos de Santana (1.416) e a
leste, o Santa Inês (1.401).
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BAIRROS
da zona sul estão entre os
10 de São José com maior
quantidade de mortes em
decorrência da Covid

BAIRROS
da região sul de São José
estão entre os 10 com mais
casos confirmados na
pandemia

PANDEMIA EM SÃO JOSÉ
AUMENTO

SEGUNDA ONDA

nos últimos dias e adotou
medidas mais restritivas.

em localidades como
Bosque, Satélite e Morumbi.

José registrou recorde
foi migrando para a
BSão
B Doença
de internações por Covid
região sul, mais adensada,

PRIMEIRA ONDA

primeiras semanas,
B Nas
São José tinha muitos
casos na região oeste.

MORTES

em cada 10 mortes por
B Seis
Covid em São José foram
nas regiões sul e leste.

