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27 de junho a 3 de julho de 2020

INTERNAÇÕES

destaca internações
B Estado
e mortes por Covid-19 no
Vale como motivos para
manter a região na fase 2
do Plano São Paulo.

QUARENTENA COM AVANÇO DO CORONAVÍRUS PELO INTERIOR, RMVALE NÃO AVANÇARÁ EM FLEXIBILIZAÇÃO E REABERTURA SEGUE LIMITADA

Plano São Paulo
de retomada
econômica
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PLANO
Lançado em 1º de junho
pelo Estado para controlar
a epidemia e permitir a
reabertura de atividades.
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RMVALE
Região foi mantida na
fase 2 do programa, a
laranja, e não aumentará a
flexibilização.
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PERMITIDO
Atividades comerciais,
shoppings, imobiliárias,
concessionárias e
escritórios em geral.

plano sp

no vale
Depois de tendência de ampliar a flexibilização, a RMVale é
mantida na mesma fase do Plano São Paulo segue em quarentena
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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do de quatro horas seguidas e
mediante adoção de protocolos de higiene específicos.
AVALIAÇÃO.

Com 168% de aumento nos casos confirmados de Covid-19
em junho, na comparação com
maio, a RMVale foi mantida
na fase laranja (2, de controle)
do Plano São Paulo de enfrentamento da epidemia do coronavírus. O anúncio foi feito na
sexta-feira (26) pelo governo.
Na última semana, o governo
do Estado chegou a sinalizar
para uma melhoria de fase na
região, que poderia ir para a
etapa amarela do plano, em julho, permitindo a reabertura de
negócios como bares, restaurantes e salões de beleza.
No entanto, os indicadores
de internações e de mortes por
Covid-19 fizeram o governo
manter o Vale na fase laranja,
com reabertura de comércios.
Com isso, o Vale e o Litoral
Norte não sofrerão mudanças
na quarentena, que foi estendida até 14 de julho.
Com a decisão, permanecem
reabertos escritórios, concessionárias, comércio em geral,
imobiliárias e shopping centers. Os estabelecimentos podem funcionar com capacidade
limitada a 20%, horário reduzi-

2 do Plano São Paulo
Afase
em que está o Vale,
classificada de ‘controle’ e
indicada pela cor laranja.

Segundo o Estado, a avaliação levou em consideração
a ocupação de leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)
para Covid-19, a quantidade
de leitos para cada 100 mil habitantes, variação de casos da
doença, além de variação de
internações e de óbitos.
O Plano São Paulo conta com
cinco fases de flexibilização da
economia, sendo a primeira a
mais restritiva. O Vale encontra-se na segunda etapa desde
o dia 1º de junho.
Pela análise do Estado, a região teria a quantidade de ocupação de UTI e de leitos para
cada 100 mil habitantes compatíveis com a fase menos
restritiva, mas ainda tem
alta na variação em internações e óbitos pela
doença.
“Os índices da região
ainda são positivos.
Já a variação de
internações e
de óbitos é
pior, de 1,30,
o que recomenda a região a permanecer na fase
laranja”, disse a OVALE
Marco Vinholi,
secretário estadual de Desenvolvimento
Regional. “Estamos monitorando diariamente”.
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QUARENTENA
Governo anunciou sexta
etapa da quarentena, que
foi ampliada até 14 de
julho em todo estado.

