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23 A 29 DE OUTUBRO DE 2021

FERIADOS

finais nos meses
B Semanas
de setembro e outubro
registraram aumento de
casos e mortes, o que pode
ser reflexo de feriados.

PANDEMIA COMO OCORREU NO FINAL DE SETEMBRO, A ÚLTIMA SEMANA TERMINA COM AUMENTO DE CASOS E MORTES POR COVID NO VALE

Reflexos dos
feriados no
Vale do Paraíba

1

SETEMBRO
Após aglomerações do
feriado de 7 de setembro,
região teve aumento de
casos e mortes por Covid.

2

OUTUBRO
Mesmo ocorreu em
outubro, com o reflexo do
feriadão do dia 12, com alta
em contaminados e óbitos.

3

PATAMAR
Oscilações mantiveram o
patamar de casos e mortes
ainda baixo, por causa do
avanço da vacinação.

4

TENDÊNCIA
Região segue com
tendência de queda em
diagnósticos positivos,
internações e mortes.

VÍRUS VOLTA A SUBIR
Número de novos contaminados pelo coronavírus em sete dias volta a passar de 1.000 na
região e mortes sobem 66%; patamar de contaminados ainda continua o mais baixo do ano
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
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Depois de três semanas de
queda, o Vale do Paraíba
registra aumento de novos casos por Covid-19
na semana encerrada
nesta quinta-feira
(21), com 1.055 novos infectados em
sete dias.
Trata-se de aumento de 14,8%
na comparação
com a semana
passada, que
terminou com
919 diagnósticos
positivos.
Segundo especialistas, pode ser
reflexo das aglomerações provocadas durante o feriado
prolongado de 12 de
outubro.
Nas três semanas anteriores, todas encerradas na
quinta-feira, o número de novos casos de Covid caiu 32%,
11% e 38%, respectivamente.
A região volta a ter aumento
no indicador como ocorreu
na semana epidemiológica
número 37, encerrada em 18
de setembro. Na ocasião, o
Vale chegou a 1.814 infectados
diante de 1.007 na semana anterior, 80% de aumento.
Desde então, o número de
novos casos voltou a subir e
chegou a 2.509 diagnósticos

COMPROMISSO
estão
E“Indicadores
melhores, mas é preciso

positivos em 25 de setembro,
no acumulado de sete dias, o
que não ocorria desde 14 de
agosto deste ano. A alta foi
atribuída às aglomerações de
7 de setembro.
“Sobre o aumento de casos
de Covid na região [nas últimas semanas de setembro], creio que eles refletem provavelmente
o feriado de 7 de setembro. O feriado
de 12 de outubro
também provocou alterações nos
indicadores”,
disse o estatístico Paulo Barja, professor da
FEAU (Faculdade de Engenharias, Arquitetura
e Urbanismo) da
Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
MORTES

Já o número de mortes subiu 66,6% no acumulado da
última semana, com 25 óbitos
contra 15 na semana anterior.
É a maior quantidade de
mortes no acumulado de
sete dias desde 30 de setembro, quando a semana fechou
o período com 29 óbitos.
“Estamos todos aprendendo
com essa doença a cada dia. O
vírus nos surpreende sempre
e precisamos ficar alertas”,
disse a médica reumatologista
Andrea Meirelles.
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VACINAÇÃO NA EUROPA
“No Reino Unido, o
Egoverno
adotou política

permanecer com os
cuidados e se vacinar”.

de flexibilização do uso
de máscara”.

Andréia Meirelles
Médica reumatologista

Ricardo Petraco
Cardiologista e pesquisador

