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19 a 25 de Junho de 2021

CONTÁGIO MAIORES CIDADES TIVERAM AUMENTO DE CASOS E MORTES EM 2021 E DEVEM RECEBER 3ª ONDA DE CONTÁGIO ANTES DAS DEMAIS

S.José, Taubaté e Jacareí
com risco de terceira onda
Três maiores cidades do Vale do Paraíba
funcionam como ‘centros dispersores’ da
Covid-19; mobilidade explica fenômeno
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

São José dos Campos, Taubaté e Jacareí são os três principais ‘centros dispersores’
da pandemia na RMVale em
razão do tamanho da população e da intensa mobilidade
que provocam na região.
Com isso, uma possível terceira onda de contaminação
deve chegar primeiro aos
três municípios e depois se
espalhar pela região, como
tem ocorrido desde o início.
As três cidades absorvem as
ondas de crescimento pelo

Cláudio Vieira/pmsjc

Fiscalização. Funcionárias do Procon fiscalizam comércio na região

SAÚDE
ENFRENTAMENTO
não está
EE“Situação
confortável, mas não
perco o otimismo. Cada
passo é importante”.
Margarete Correia
Secretária de Saúde de S.José

Secretária de São José vê momento mais
otimista, mas pede cuidados à população
POSITIVO. Sem minimizar
a gravidade ou menosprezar o platô alto que a região
ainda se encontra, Margarete
Correia, secretária de Saúde
de São José, está mais otimista com os indicadores. “A

tendência é diminuir o número
de casos em São José e gerar
indicadores melhores, mas sem
descuidar de nada”. Segundo
ela, observa-se queda na taxa
de positividade para a Covid-19
em pessoas com gripe.

.

interior do estado e a ‘retransmitem’ para as médias e pequenas cidades da região, num
efeito difícil de ser controlado
haja vista a intensa mobilidade
de pessoas no Vale.
Juntos, os três municípios
têm a metade da população
do Vale e 52% do total de casos confirmados de Covid-19
em toda a região apenas neste
ano: 99,5 mil ante 190 mil.
O número de infectados nos
seis meses e meio de 2021 nas
três cidades é 134% maior do
que no ano passado inteiro,
quando elas tiveram 42,5 mil.
As mortes cresceram 116%
na mesma comparação: 973
em 2020 para 2.023, 49,5% dos
4.080 óbitos no Vale em 2021.
Os números mostram que as
três cidades funcionam como
uma espécie de ‘termômetro’
da pandemia: sobem ou descem nelas primeiro para depois dispersar pelo Vale.
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134

POR CENTO
de aumento no total de
casos tiveram São José,
Taubaté e Jacareí neste ano
comparado ao ano passado
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+ Jornal. O editor-chefe Guilhermo Codazzi com Ricardo Miguel e Thaís Leite na redação de OVALE
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