Sábado, 1 de Agosto de 2020

3

DIVISÃO.

A Covid-19 divide.
De um lado, São José decidiu
avançar para a fase amarela do
Plano São Paulo à revelia do
Estado e questionando seus
dados. De outro, cidades do
Vale Histórico aumentam as
restrições com medo do avanço da doença.
Antes afinada com o prefeito
de São José, Felicio Ramuth
(PSDB), para avançar o Vale à
fase amarela, Taubaté recuou
diante do aumento da pandemia. O prefeito Ortiz Junior
(PSDB) desistiu de avançar
Taubaté à fase amarela, citou
aumento de 60% a 77% na ocupação de leitos de UTI e disse
que é hora de “apertar o freio,
e não o acelerador”.
Em Jacareí, um decreto assinado pelo prefeito Izaías
Santana (PSDB) determinou
o fechado dos comércios não
essenciais aos finais de semana. A medida passou a valer no
sábado (18).
Em Bananal, a prefeitura
resolveu regredir para a fase
vermelha do Plano São Paulo
e barrar comércios não essenciais. As novas regras valem
até 4 de agosto.
“A segunda leva parece mais
grave do que a primeira, os números estão mostrando para a
gente. Estão mais altos em julho do que em junho”, disse o
estatístico Paulo Barja.
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Explosão da Covid. A curva mostra a evolução no número de casos do novo coronavírus na RMVale

FLEXIBILIZAÇÃO

Governo aponta alta de casos na região e
mantém fase laranja no Plano São Paulo
REGIÂO. O governo estadual informou que o Vale do
Paraíba segue em ritmo de
crescimento da Covid-19 e
recomendou que os municípios mantenham
a fase laranja, que
impede ampliar a
flexibilização.
Por decreto, a Prefeitura de São José dos

Campos flexibilizou a reabertura
de bares, restaurantes, salões de
beleza e academias na terça-feira (28), sem aval do Estado.
“Vale teve crescimento de casos
na semana passada, mas também de óbito, de 17% e 20%, o
que manteve na fase laranja”,
disse o secretário estadual de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi.

Ele negou que o problema de
registro de dados no sistema
do Ministério da Saúde (e-SUS),
relatado por prefeitos da região,
tenha sido responsável por
manter o Vale na fase laranja.
“Alguns prefeitos trouxeram a
dificuldade de preenchimento
do e-SUS, por instabilidade no
sistema, que teria retardado os
registros. Mesmo com isso não
houve impacto comprovado que
levasse [a região] para a fase
amarela. Indicamos para que
possa seguir na fase laranja”.
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17,5

MIL
casos confirmados de
Covid-19 no Vale do Paraíba
até sexta (31), superior à
população de 20 cidades

572

MORTES
em decorrência do
coronavírus registra a
região, sendo que 200 delas
ocorreram em São José

