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DADOS MUNICIPAIS

de São José
B Prefeito
confirmou manutenção da
cidade na fase amarela à
revelia do Estado e com
dados municipais.

5

PANDEMIA
Aumento de casos
confirmados, óbitos e
internações estão entre os
indicadores da pandemia.
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SISTEMA
Capacidade do sistema
hospitalar também é
avaliada, como número de
leitos e ocupação de UTI.
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SEMANAS
Regiões são classificadas
a cada duas semanas para
avançar, podendo ser
semanal no recuo.
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RMVALE
Região é mantida na fase
laranja desde a primeira
classificação do Plano SP,
que está na 9ª fase.

9

AMARELA
Prefeito de São José
avançou a cidade para a
fase amarela à revelia do
governo estadual.

NCIA

ANO SP?

Centro de Contingência do governo estadual,
ase amarela, contra recomendação do Estado

PROTEÇÃO

SÃO JOSÉ

promove o
EE“Quem
relaxamento fora do Plano

está muito
EE“Cidade
melhor que as outras

São Paulo coloca em risco
a vida dos seus cidadãos”.

cidades do estado e as
maiores do país”.

João Doria
Governador de São Paulo

Felicio Ramuth
Prefeito de São José

ANÁLISE

Estatístico vê
‘efeito de segunda
onda’ em alta de
casos em S.José
DADOS. O aumento dos casos
de Covid-19 em São José tem
um efeito de ‘segunda onda’
em paralelo com a primeira,
como se estivessem sobrepostas e acumulando casos.
A avaliação é do estatístico
Paulo Barja, professor da FEAU
(Faculdade de Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo) da
Univap (Universidade do Vale
do Paraíba). Ele acompanha
diariamente os dados epidemiológicos das principais
cidades da região.
“Em vários lugares houve a
retomada comercial e tem
sido relatado comportamento
de uma segunda onda. Volta
a acelerar. Mas há diferenças
com o que ocorre aqui”, disse
Barja. “Em outros países, a
curva estava mais controlada e
aqui ainda estávamos subindo
de forma significativa quando
reabrimos. Por isso, não temos
essa clareza de duas ondas
separadas aqui porque ainda
estávamos numa crescente.”
Segundo ele, os dados mostram que essa “segunda onda”
está “mais grave do que a primeira”, o que torna a flexibilização mais arriscada.
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