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18 a 24 de Julho de 2020

AVALIAÇÃO

classificações do
B AsPlano
São Paulo são
feitas a cada 14 dias, mas
com reclassificações
extraordinárias semanais.

FLEXIBILIZAÇÃO RMVALE SEGUE COM TENDÊNCIA DE PASSAR À FASE AMARELA DO PLANO SÃO PAULO, MAS SÓ DEPOIS DAS PRÓXIMAS SEMANAS

RMVale no
Plano São Paulo
contra a Covid

1

LARANJA
Vale do Paraíba está na
fase 2 (laranja) do Plano
São Paulo e segue nessa
etapa até 30 de julho.
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FLEXIBILIZAÇÃO
Nesta fase, podem abrir
comércios, shoppings,
imobiliárias, escritórios e
concessionárias.

3

AMARELA
fase 3 do plano, a amarela
permite a abertura de
bares e restaurantes e
salões de beleza.

4

EXTRAORDINÁRIA
Governo faz
reclassificações
extraordinárias quando a
situação da região piora.

RMVALE SEGUE

EM ALERTA

RMVale fica na fase laranja do plano enquanto Piracicaba retroage à fase vermelha, por
aumento de internações; Estado afirma que segue ampliando rede hospitalar na região
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Em uma avaliação extraordinária do Plano São Paulo na
sexta-feira (17), o governo
estadual manteve a RMVale
na fase laranja, o que impede
maior flexibilização na próxima semana.
Um novo anúncio será feito
no final do mês com validade
para um período de 14 dias
em agosto.
Mesmo com aumento de
casos confirmados e mortes
por Covid-19, a região segue
com tendência de passar à
fase amarela do plano, permitindo a reabertura, com
critérios e restrições, de
bares, restaurantes e
simila-

res e salões de beleza.
Por enquanto, apenas a região de Piracicaba retrocedeu
para a fase vermelha do plano,
segundo o governo estadual.
A razão é o aumento é o aumento da taxa de ocupação de
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que chegou a

154

LEITOS
de UTI é o total de vagas
ampliadas pelo Estado
no Vale do Paraíba, para
enfrentar o coronavírus

84,6% em razão do aumento de
internações.
O governo disse que “medidas adicionais estão sendo tomadas para controlar a pandemia” na região de Piracicaba.
LEITOS.

O governo admitiu que aumentará a capacidade de atendimento hospitalar na região
em razão do crescimento de
casos confirmados e mortes.
A região passou de 11,2 mil casos e de 400 óbitos.
Respondendo à pergunta de
O VA L E e m
coletiva de
imprensa, o

secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,
destacou a chegada de 20 novos respiradores pulmonares
ao Hospital Municipal de São
José dos Campos nesta sexta,
além de 10 enviados em junho.
“Fizemos avanços em São
José, no Hospital Regional do
Litoral Norte, em Taubaté com
aumento de leitos e no Vale
Histórico. Todo o Vale tem
tido aumento na capacidade
hospitalar.”
Segundo Vinholi, a região saltou de 7,5 leitos por cada
grupo de 100 mil habitantes, em 2 de junho, para
15,3 leitos por 100 mil
atualmente.
“Dobramos a capacidade hospitalar
do Vale e vamos
seguir aumentando o número de
leitos”, disse.
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