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PLANO SÃO PAULO REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA É MANTIDA NA FASE LARANJA DA REABERTURA DO COMÉRCIO NO ESTADO

Panorama da
Covid-19 em
São Paulo

1

ESTABILIZAÇÃO
Governo estadual afirma
que pandemia entra numa
fase de estabilização no
estado de São Paulo.

2

PLATÔ
Casos e mortes começam
a ter números estáveis e
percentuais de crescimento
mais baixos.

3

MORTES
Número de óbitos teve
queda de duas semanas
sucessivas no estado, que
tem uma menor letalidade.

4

REGRESSÃO
Doença vem regredindo
na capital e na Grande São
Paulo, fato comprovado nas
duas últimas semanas.

mapa da
covid-19
Variação de internações e óbitos manteve
o Vale do Paraíba na fase laranja do Plano
São Paulo, sem ter novas flexibilizações
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thais Leite e Xandu Alves
@jornalovale

Em uma nova avaliação do
Plano São Paulo, a sexta desde
a reabertura da economia, o
governo estadual anunciou na
sexta-feira (10) que irá manter
a RMVale na segunda fase de
retomada da economia durante a quarentena contra o novo
coronavírus.
A medida se baseou em critérios sanitários das 39 cidades
da região e impede novas reaberturas até 30 de julho.
A RMVale foi mantida na
fase laranja do plano, classificada de controle. Com a decisão, permanecem reabertos
escritórios, concessionárias,
comércio em geral, imobiliárias e shopping centers.
Os estabelecimentos podem

funcionar com capacidade limitada a 20%, horário reduzido
de quatro horas seguidas e mediante adoção de protocolos
de higiene específicos.
INTERNAÇÕES.

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.
Na região, os piores índices
atuais são os relacionados às
variações de internações e de
óbitos, ambos na fase laranja.
Na última semana, o indicador
de internações chegou a passar para a fase amarela, mas
recuou nos últimos dias com o
aumento de pacientes graves.
No caso da variação de casos,
o registro atual corresponde

