113 óbitos por COVID-19 na Região dos
Inconfidentes em 2021

Por Gilson Fernandes
Apenas no mês de março, 62 mortes por covid-19 foram registradas na Região dos Inconfidentes.
Itabirito registrou 27 vidas perdidas para a pandemia, Mariana 19 e Ouro Preto 16 óbitos por covid19. Esse é o maior número de mortes já registrado referente ao período de um mês na região.
A estatística assusta. No topo do ranking de óbitos, Itabirito teve mais de 240% no aumento de
mortes nos três primeiros meses de 2021 do que nos dez meses da pandemia em 2020. Mariana na
segunda posição com 107% e Ouro Preto com 77%, sendo a única cidade que teve redução no
número de mortes.
O levantamento da Rádio Real mostra que a Região dos Inconfidentes tem 19.295 pessoas
infectadas, sendo 49,5% de moradores de Itabirito, o que equivale a praticamente a soma dos casos
contaminados de Ouro Preto e Mariana juntos. Apenas em 2021 foram 9.635 novos diagnósticos na
Região dos Inconfidentes.
Itabirito também duplicou a taxa de letalidade, de 0,48% em 2020 foi para 1,07%, o que significa
que a cada 100 pessoas contaminadas, uma morre pela doença. Entretanto, Ouro Preto ainda
continua com o maior percentual da Região dos Inconfidentes com 2,03%. O município em 2020
esteve com a taxa em 2,48% e reduziu para 1,64%.
Itabirito tem os piores resultados no combate à pandemia
Diversos fatores explicam o fato de Itabirito ter os piores resultados no combate à pandemia. O
principal deles é no controle da disseminação do coronavírus na cidade. O prefeito Orlando Caldeira
informou em uma live realizada no dia 16 de março que não decretaria Onda Roxa se não fosse pela
decisão imposta pelo governador Romeu Zema. A decisão agrada os comerciantes da cidade, por
outro lado, propaga o vírus entre os moradores.
Em uma reportagem da Rádio Real mostra os moradores da cidade aglomerando em um
estabelecimento no centro de Itabirito, sem o uso de máscara e outros cuidados para controle da
disseminação do coronavírus.
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