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SOB QUARENTENA PALÁCIO DOS BANDEIRANTES USA SINAL DE CELULARES PARA MONITORAR ÍNDICE DE APOIO AO ISOLAMENTO SOCIAL NO ESTADO

Saiba mais
sobre o
coronavírus
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VÍRUS
Coronavírus são uma
grande família viral
que causam infecções
respiratórias.
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DOENÇA
Vírus causa doenças
respiratórias leves a
moderadas, mas podem
causar doenças graves.

Governador disse que controle da contaminação precisa avançar
em todo o estado para permitir a abertura de comércio e serviços
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Diante da ameaça de colapso
do sistema de saúde, o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), anunciou na
sexta-feira (17) a prorrogação da quarentena em todo o
estado, até 10 de maio. Antes,
o período iria até 22 de abril.
Doria não descartou uma
nova extensão do prazo, caso
a taxa de isolamento no estado fique abaixo de 50%. O indicador tem girado entre 49%
e 50% e é medido por meio do
monitoramento de celulares.
Além disso, pesquisa sobre
a disseminação do novo coronavírus feita por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em
Presidente Prudente e Botucatu mostra que os casos da
Covid-19 no interior paulista
estão três semanas atrás dos
números registrados na capital e em regiões metropolitanas, como Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.
“Graças ao isolamento feito
em São Paulo, as cidades do
interior estão três semanas
atrás no número de casos.
Então não é hora de relaxar a
quarentena. Estamos vivendo
a maior calamidade pública
desde a gripe espanhola”, disse o professor Carlos Magno
Fortaleza, da Faculdade de
Medicina da Unesp em Botucatu e integrante do Centro
de Contingência do Coronavírus em São Paulo.
Contrariando a determinação do Estado, o estudo da
Unesp e a orientação da OMS

(Organização Mundial da Saúde), a Prefeitura de São José
dos Campos publicou decreto
na sexta-feira (17) que flexibiliza as regras do isolamento
social (leia mais na página 5).
A medida da prefeitura causou certo espanto no Palácio
dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
Marco Vinholi, secretário de
Desenvolvimento Regional,
disse que o decreto estadual
limita as regras para funcionamento do comércio, mantendo
os considerados essenciais.

Os demais seguem impedidos
de atender presencialmente.
“Orientamos os prefeitos a
seguir o decreto estadual. Só
funciona comércio essencial”.
A meta do governo é fazer
com que a taxa se mantenha
ao menos entre 50% e 60%,
mas que possa subir para entre 60% e 70%.
“São Paulo confia nos médicos que salvam vidas”, disse o
governador durante a 30ª coletiva de imprensa sobre o combate à epidemia.
Doria confirmou que a prorrogação da quarentena visa
preservar o sistema de saúde,
que poderia colapsar com
a quantidade de pacientes
graves vitimados pela Covid-19.
“Para abrir comércio e
serviços precisamos controlar melhor a contaminação
e ter sistema de saúde sob
controle para atender os pacientes”, afirmou.
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ESTADO
brigamos com a
EE“Não
ciência, a respeitamos e
confiamos nos médicos
que salvam vidas”.
João Doria
Governador de São Paulo
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SURGIMENTO
Primeiros casos do
novo coronavírus foram
registrados na China, no
final de 2019.
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VACINA
Não há vacina ou
medicamento específico
para o novo coronavírus até
o momento.
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