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10 a 16 de Julho de 2021

PANDEMIA ANO DE 2021 BATE TODOS OS RECORDES DA PANDEMIA NA REGIÃO E CHEGA A 210 MIL CASOS E 4,5 MIL MORTES POR COVID

Indicadores
do coronavírus
na RMVale
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SURGIMENTO
Três primeiros casos de
infecção pelo coronavírus
foram confirmados em 18
de março de 2020.
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AUMENTO
No dia 12 de maio do ano
passado, região passou dos
1.000 casos confirmados da
doença.
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PRIMEIRA ONDA
A partir daí, a Covid-19 se
alastrou pelas cidades da
região na primeira onda de
contágio.

PICO
Maior quantidade de
contaminados ocorreu em
agosto de 2020, com mais
de 15,4 mil casos.

dados da pandemia
Vale do Paraíba alcança números impressionantes da pandemia do coronavírus em 2021:
são 210 mil casos e 4,5 mil mortes, 73% do total registrado desde o início da crise
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

A pandemia do coronavírus
segue acelerando para atingir
marcas impressionantes em
2021, ano marcado pela segunda e anabolizada onda de contaminação.
Em 188 dias neste ano, de
1º de janeiro a 7 de junho, a
região registra 210 mil casos
contaminados, que representam 73% do total de casos
da pandemia, que acumula 286 mil contaminados.
As mortes se aproximaram do mesmo patamar dos infectados. O
ano chegou a 4.528 óbitos confirmados em 2021,
72,9% do total da pandemia,
que já matou 6.207 pessoas
no Vale do Paraíba.
Comparado às mortes
ocorridas no ano passado
(1.679), os óbitos cresceram
169% neste ano, enquanto
os casos subiram 175% na
mesma comparação --2020
terminou com 76,1 mil contaminados.
MOTIVOS.

Segundo especialistas, o
ano foi marcado basicamente por dois motivos que
impulsionaram a transmissão do vírus na região. O
primeiro é a chegada de
novas variantes do coronavírus, mais agressivas e
contaminantes. O outro é
o cansaço da população

210

MIL
contaminados por Covid-19
surgiram apenas em 2021,
73% do total de toda a
pandemia no Vale

Casos. Número de infectados
em 2021 é 73% do total do Vale

Mortes. Óbitos cresceram
169% no Vale em 2021

SAIBA MAIS
CASOS
Em 188 dias neste ano, de
1º de janeiro a 7 de junho,
a região registra 210 mil
casos contaminados, que
representam 73% do total
de casos da pandemia.
MORTES
O ano de 2021 chegou a
4.528 óbitos confirmados
nos municípios do
Vale, 72,9% do total da
pandemia (6.207).
VACINA
Até o momento, 14% das
pessoas estão imunizadas
na RMVale.

em manter os cuidados sanitários e a queda nas taxas de isolamento social, motivos turbinados pelas aglomerações do
final de ano.
“Nem mesmo nos meus piores pesadelos poderia imaginar
que esse vírus levaria tantas
vidas, tantos sonhos. É muita
gente. Muitas famílias destruídas”, afirmou o cientista Osmar
Neto, doutor em Engenharia
Biomédica e especialista em
modelos epidemiológicos.
“Todo esforço da comunidade
científica foi para evitar números e notícias como essas”.
“O enfrentamento de uma
doença altamente transmissível
impõe protocolos amplamente
conhecidos: isolamento social,
uso correto de máscaras, lavagem das mãos e uso de álcool
gel”, disse a médica Stella Zöllner, diretora do curso de Medicina da Unitau (Universidade
de Taubaté).
“O desenvolvimento de vacinas eficientes é primordial para
a adequada prevenção da doença. Todos que falarem diferente
disso estarão fundamentando o
desastre e contribuindo para o
adoecimento e morte dos brasileiros”, afirmou.
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MORTES
por Covid tem a região neste
ano, contra 1.679 óbitos
em todo o ano passado,
aumento de 169%

