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PANDEMIA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRA EM POSSÍVEL TRAJETÓRIA DE QUEDA, COM MENOR TAXA DE TRANSMISSÃO, MAS COM ALTA EM CASOS E MORTES

CASOS E MORTES
EM PATAMAR ELEVADO
Junho mantém aumento de casos e mortes por Covid-19 na RMVale e ameaça entrada da
região em trajetória de controle da pandemia; boa notícia é que taxa de transmissão caiu

PLATÔ.
Região do Vale
vive uma quadro de
estabilização, porém
em um patamar alto de
casos e mortes pela
Covid-19
Divulgação

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O número de contaminados
por Covid-19 se mantém em
patamar elevado no Vale do
Paraíba e, pior, em crescimento nas últimas duas semanas.
Até a última quinta-feira (17),
junho registrava 21,7 mil novos
contaminados, número menor
apenas diante do de fevereiro,
no mesmo período, que tinha
22,6 mil infectados.
Supera até mesmo janeiro,
que acumulava 18,2 mil até o
dia 17 e terminou com 38,3 mil
diagnósticos positivos, recorde de toda a pandemia.
Desde fevereiro, considerando os 17 primeiros dias do
mês, a região vem anotando

266,2
MIL
casos confirmados de
Covid-19 tem o Vale do
Paraíba até quinta (17), com
71% dos casos em 2021

ANÁLISE
num momento
EE“Estamos
de platô, vindos de curva
ascendente e a situação
está se estabilizando”.
Renato Pereira de Souza
Doutor em Ciências

cada vez mais casos confirmados. Foram 14,2 mil em março,
17,6 mil em abril, 19,5 mil em
maio e 21,7 mil em junho.
A situação é semelhante com
as mortes por Covid, que acumulavam 213 em janeiro, até o
dia 17, e subiram para 338 em
fevereiro e caíram para 254 em
março, mas dobrando em abril
(515) e maio (543) e já chegando a 504 óbitos em junho.
“Há uma mistura de novas variantes e queda do isolamento.
Não sabemos exatamente a
taxa de mortalidade das novas
variantes, mas há esse aumento. A taxa de contaminação
tmbérm é grande. E como
não tem testes suficientes, a
letalidade fica maior ainda na

.

TRANSMISSÃO

Taxa de transmissão do coronavírus da
RMVale cai a 0,89, segundo Info Tracker
VÍRUS. Em meio ao aumento
de casos e mortes, a plataforma Info Tracker (USP e Unesp)
aponta queda na taxa de transmissão (Rt) do coronavírus na
RMVale, para 0,89. O índice

região”, avaliou o cientista Osmar Neto, doutor em Engenharia Biomédica e especialista
em modelos epidemiológicos.
No geral, a região alcançou
em junho os 266,2 mil casos
positivos da doença e 5.759
mortes em decorrência de
complicações da Covid-19.
Do total, os seis meses e
meio de 2021 acumulam 190
mil diagnósticos positivos,
71% do total da região. Quase
o mesmo percentual das mortes, que chegaram a 4.080 neste ano e representam 70,8% do
total da pandemia.
O mesmo ocorre com as internações, que somam 21,5
mil neste ano contra 16,2 mil
no ano passado, mostrando
a maior gravidade da doença
--média de 128 internados por
dia em 2021 contra 56, no ano
passado.

é de “provável controle da
transmissão”. O número mostra
que 100 contaminados passam
o vírus para 89 pessoas, o que
indica uma possível queda na
evolução do contágio.
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5759

MORTES
por Covid confirmadas
no Vale desde o início da
pandemia, com 70,8% dos
óbitos (4.080) neste ano

