25 de abril a 1 de maio de 2020

5

QUARENTENA

estadual ameaçou
B Governo
ir à Justiça contra as
cidades que relaxarem a
quarentena antes de 10 de
maio, como quer São José.
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SUÉCIA
Suécia abrandou o
isolamento e acabou
mudando as regras após
alta em casos e mortes.
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NORUEGA E DINAMARCA
Ambos os países nórdicos
tiveram medidas duras de
isolamento e reduziram
casos e mortes.
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SÃO PAULO
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo
defende manutenção do
isolamento.
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RAPIDEZ
Adoção do isolamento
precoce, segundo Centro,
foi fundamental para
manter curva baixa.
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QUARENTENA
Centro defende a
continuidade da
quarentena em todo
estado até 10 de maio.

Vale do Paraíba é campeão da taxa de isolamento social no estado
e, ao mesmo tempo, é a região que coloca em xeque a quarentena
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A pressão por flexibilizar o
isolamento social vem da região com mais cidades no topo
do ranking da taxa de isolamento no estado, desde que
os números passaram a incluir
os 104 maiores municípios do
estado, acima de 70 mil habitantes.
Chegando a 73% de distanciamento social no domingo (19),
São Sebastião é a campeã do
estado, ao lado de Ubatuba, Lorena e Cruzeiro, que conseguiram taxas acima ou próximas
de 70%, nível considerado ideal
pelo governo estadual.
Por outro lado, São José dos
Campos, a cidade que primeiro
se ‘rebelou’ contra a continuidade do isolamento social em
São Paulo e decretou flexibilização a partir de 27 de abril,
só conseguiu passar de 60% no
final de semana.
Nos dias 22 e 23 de abril, a
taxa de isolamento caiu para
48% na cidade, índice considerado inadequado e incapaz de
conter a disseminação do novo
coronavírus, segundo o Estado,
cuja taxa também foi de 48%
nos mesmos dias.
O governador João Doria
(PSDB), que anunciou a OVALE uma quarentena heterogênea no estado a partir de 11 de
maio, com relaxamento em algumas regiões, disse que pode
voltar atrás se a taxa não subir.
“Se não tivermos os três fatores, um delas a taxa de isolamento num padrão mínimo,
podemos rever a posição de
flexibilizar a quarentena. A po-

pulação tem que ter consciência e ficar em casa. Vamos ter
um olhar regionalizado”, afirmou o governador.
No Vale do Paraíba, além
de São José, os prefeitos de
Taubaté (Ortiz Junior) e de Jacareí (Izaias Santana), ambos
do PSDB, já externaram a intenção de relaxar a quarentena
em seus municípios, após a ‘rebeldia’ de São José.
As três maiores cidades do
Vale têm praticamente a metade da população da região.

PAÇO
está preparada
EE“Cidade
para dar esse passo.
Significa muito menos
questão econômica”.
Felicio Ramuth
Prefeito de São José

PREOCUPAÇÃO.

A posição de São José a favor
de relaxar a quarentena preocupou as lideranças do Estado
no combate ao coronavírus.
Coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo, o médico infectologista David Uip disse que
os dados mostram que o vírus
está em fase de interiorização.
O interior está ‘atrasado’ entre
2 e 3 semanas em número de
casos de coronavírus na comparação com a capital, epicentro da epidemia no país.
“A área do litoral já existe
avanço da doença a ponto de o
sistema de saúde estar sofrendo. E se no interior o número
de infectados e de leitos ocupados é menor, isso se deve ao
isolamento feito na capital”.
“Com o interior atrasado em
2 a 3 semanas, isso permitiu
que o interior se preparasse
melhor. Acompanhamos dia a
dia esses números e vamos decidir pela quarentena”.
Tudo pode mudar de um dia
para o outro, porém. Uip disse
que se as medidas de restrição
forem relaxadas antes da data
prevista pelo Estado, a situação no interior pode piorar rapidamente.
“Não pode haver qualquer relaxamento. Isso vai refletir nos
números de casos daqui a uma
e duas semanas. Tudo aquilo
que conseguimos como política de governo pode se perder
pela falta de colaboração da
sociedade”, afirmou Uip.
“A adesão [ao isolamento]
vai definir o quanto vamos poder relaxar. Quanto mais fieis,
mais breve conseguiremos
reativar as atividades”, disse
Luiz Carlos Pereiras, diretor
do hospital Emílio Ribas.
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