Evolução do número de casos de COVID-19:
Município de Venâncio Aires - 08/05/2020 a 11/09/2020
Com objetivo de informar a população, o ObservaDR, juntamente com a Prefeitura Municipal de
Venâncio Aires, apresenta a evolução de casos do COVID-19 entre 08/05/2020 e 11/09/2020
nos respectivos bairros.
A evolução de casos nas últimas semanas demonstram que as contaminações pelo novo
coronavírus continua crescendo na maioria dos bairros do Distrito Sede: Aviação, Battisti, Bela
Vista, Brands, Brígida, Canto do Cedro, Centro, Cidade Alta, Cidade Nova, Coronel Brito,
Cruzeiro, Gressler, Industrial, Leopoldina, Macedo, Morsch, Santa Tecla, São Francisco Xavier,
União e Xangrilá.
O bairro Centro, continua registrando o maior número de casos (231) sendo que durante o
período entre 31 de Agosto a 11 de Setembro o bairro registrou mais 34 novos casos.
Portanto, o cuidado dos moradores do bairro Centro é de suma importância, já que, pela
localização e concentração de serviços do bairro, a proliferação do vírus para os demais bairros
e Distritos de Venâncio Aires poderá aumentar nas próximas semanas. Assim, é necessário o
distanciamento social e o uso de máscaras.
O bairro Coronel Brito, por sua vez, registra até hoje o segundo bairro com o maior número de
casos (132 casos), com aumento de 15 novos contaminados por COVID-19, desde o último
levantamento em 31 de Agosto. Portanto, nota-se que o vírus está ativo no município, com
número significativo de novos casos, sendo necessário que a população em geral mantenha os
cuidados com a higiene e respeitem as orientações para o uso de máscaras e o distanciamento
social.
Quanto aos dois bairros com terceiro maior número de casos no Distrito Sede de Venâncio
Aires, o bairro Santa Tecla e Aviação que contavam com 38 e 36 casos no dia 11 de Agosto,
respectivamente, passaram em um mês a registrar 80 casos. A análise já feita pelo ObservaDR
demonstra que o bairro Santa Tecla assim como o bairro Coronel Brito apresenta de 4,5-9,0%
do percentual de domicílios com 5 ou mais moradores. Característica que aumenta a
contaminação do vírus na própria residência. E o bairro Aviação possui elevada densidade
demográfica que dificulta o distanciamento social no bairro.
O número total de casos no município aumentou de 1032 em 31 de agosto para 1204, neste
último levantamento em 11 de Setembro. No registro total de casos de COVID-19 os Distritos
de Venâncio Aires apresentam: 1º Distrito (1024 casos, com 144 novos casos), 2º Distrito (40
casos com 13 novos casos), 3º Distrito (5 casos, com 1 novo caso), 4º Distrito (41 casos com 7
novos casos), 5º Distrito (19 casos), 6º Distrito (8 casos), 7º Distrito (45 casos com 6 novos
casos) e 8º Distrito (2 casos).
Ademais, observa-se que o aumento do número de casos nestas últimas semanas está
relacionado com os testes da pesquisa de Soroprevalência da UNISC e Cisvale. Esse resultado
reflete esse aumento nos números, já que a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, realizará
15.000 testes na população.
Entretanto, a expansão da doença nas diferentes localidades do município e especialmente na
área urbana, ainda é preocupante, sendo necessário atenção e cuidado por parte da população
e do poder público. É necessário manter as medidas de prevenção, como o uso de máscaras,
distanciamento social e higienização frequente das mãos. Além disso, deve-se atentar para as

orientações das secretarias de saúde, municipal e estadual, tendo consciência que a
diminuição dos casos no município é uma tarefa de toda a comunidade. Apenas com medidas
preventivas será possível controlar e reduzir o número de novos casos no município de
Venâncio Aires.
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