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INTERNAÇÕES

negativas na
B variações
quantidade de internações
e de óbitos por Covid-19
deixaram o Vale na fase
laranja da reabertura.
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INTERIOR
Com dinâmica diferente
da capital, o interior ainda
registra grande aumento
dos casos e mortes.
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FASES
Estado aponta que 83%
dos paulistas estão nas
fases laranja e amarela do
Plano São Paulo.

7

RMVALE
Em razão de aumento de
internações e mortes, o
Vale foi mantido na fase
laranja por mais 15 dias.
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FLEXIBILIZAÇÃO
Etapa mantém a reabertura
de comércios, imobiliárias,
concessionárias, escritórios
e shoppings centers.

à fase amarela e à fase verde
para a ocupação de leitos e na
quantidade dos leitos para cada
grupo de 100 mil habitantes.
Na avaliação anterior, feita
em 3 de julho, o Vale tinha somente a variação de óbitos na
fase laranja, o que indica que
foi registrada uma piora nos
indicadores.
À época, as internações indicavam cor amarela e os três
demais critérios correspondiam à fase verde.
Até sexta-feira (10), o Vale
registrava mais de 9.500 casos
confirmados de Covid-19 e 336
mortes, com um crescimento exponencial em julho (leia
mais nas páginas 4 e 5).

GOVERNADOR

SEGUNDA ONDA

numa
EE“Ingressando
fase de platô no estado

preocupação da
EE“Asegunda
onda é mundial,

depois de longo período
enfrentando o pico, não
apenas na capital, mas
em todo estado, mas não
significa relaxamento”.

não só os países que
relaxaram antes da hora,
mas também os que
foram cautelosos em
retomar as atividades”.

João Doria
Governador

Paulo Menezes
Coord. do Centro de Saúde

83

POR CENTO
da população do estado de
São Paulo está nas fases
laranja e amarela do Plano
São Paulo

30

DE JULHO
data do término da nova
fase da quarentena, com o
Vale mantido na fase laranja
da reabertura no estado

9

QUARENTENA
Nova fase da quarentena
em São Paulo vai de 15 a
30 de julho; reclassificação
do plano será em 24/7.

seminação do vírus.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia
Ellen, disse durante a coletiva
que regiões do interior ainda
merecem atenção especial,
caso de Campinas, Ribeirão
Preto, Franca e Araçatuba, que
têm “presença significativa da
pandemia”.
“Medidas restritivas estão
mantidas e o estado permanece em quarentena. Importante
é manter os cuidados para que
a retomada seja sustentável e
bem sucedida no estado”, afirmou a secretária.
FASES.

O Plano São Paulo conta com
cinco fases de flexibilização
da economia, sendo a primeiPLATÔ.
Apesar da manutenção da ra (vermelha) a mais restritifase para a região, o governa- va. As seguintes são as fases
dor de São Paulo, João Doria laranja, amarela, verde e azul.
(PSDB), pontuou em coletiva O Vale encontra-se na segunda
de imprensa no Palácio dos etapa desde o dia 1º de junho.
Com a nova quarentena entre
Bandeirantes que é sentida
os dias 15 e 30 de juuma desaceleração
da pandemia em
lho, segundo Patrícia
todo estado.
Ellen, as próximas
No geral, 10 regiões MIL
reclassificações do
avançaram em suas mortes por
Plano São Paulo se
respectivas fases de Covid-19 tinha
darão em 24 de juflexibilização. Ne- o estado de
lho, 7 de agosto e 21
de agosto, sempre a
nhuma regrediu.
São Paulo até a
cada 14 dias.
“Estamos ingres- última sexta“Estado fez uma
sando numa fase de feira (10)
única edição do plaplatô, depois de um
longo período enno para atualizar
frentando o pico, não apenas com relação aos setores, prona capital, como em todo o es- tocolos e estamos planejando
tado de São Paulo, estamos in- uma nova atualização a partir
de sugestões trazidas ao Comigressando no platô”, afirmou.
“Isso não significa relaxa- tê de Saúde e que estão sendo
mento, distensão total e abso- avaliadas.”
Marco Vinholi, secretário de
luta. Significa atenção redobrada para mantermos o platô Desenvolvimento Regional,
em todo o estado de São Paulo ressaltou que 50% da popue o controle sobre a doença.”
lação paulista está na fase
Até sexta-feira (10), o esta- amarela do plano, em razão
do de São Paulo registrava de a capital e cidades ao redor
359.110 casos confirmados de terem melhorado de fase. No
Covid-19 e 17.442 mortes pro- total, 83% dos moradores do
estado estão nas fases laranja
vocadas pelo coronavírus.
“Estamos e continuaremos e amarela.
“Consolidação da capital
em quarentena. Podendo ficar em casa, permaneçam em com evolução da pandemia de
casa, sobretudo pessoas com forma controlada e a Grande
mais de 60 anos e com comor- São Paulo também avançando
bidade. Ao sair, leve e use a na desaceleração. As regiões
máscara e obedeça ao distan- que seguem na fase vermelha
ciamento social de 1,5 metro”, estão tendo investimento do
disse o governador, lembrando governo para aumentar a caos cuidados para evitar a dis- pacidade hospitalar”.
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