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26 de junho a 2 de julho de 2021

PLANEJAMENTO NO MODELO ATUAL, TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DEVEM SEGUIR AS MESMAS REGRAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

Fase de transição segue
até 15 de julho no Vale
Com nova prorrogação no Plano
São Paulo, estabelecimentos devem
permanecer sem novas flexibilizações
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governo estadual anunciou
nesta semana mais uma da
série de prorrogações da fase
de transição do Plano SP,
agora estendida, ao menos,
até 15 de julho. A última previsão era a de que essa etapa
do planejamento se encerrasse em 30 de junho.
Com a decisão do governo
João Doria (PSDB), os estabelecimentos comerciais devem seguir com as mesmas
regras: fechamento máximo
até às 21h e com atendimen-

Governo SP

Manutenção. Estabelecimentos devem seguir com mesmas regras

ENFRENTAMENTO
ANÁLISE
gente sabe que a
EE“Asituação
no interior
começa a ficar bastante
distinta da Grande SP”.
Paulo Menezes
Centro de Contingência

Região tem tendência de aumento no
número de infectados, apontam números
DADOS. De forma simultânea
à manutenção da fase de transição do Plano SP, a RMVale
manifesta provável aumento
no número de infectados pela
Covid-19. A informação é da
plataforma Info Tracker (USP

e Unesp), que indica um RT (número de reprodução) de 1,07 na
região. O índice, quando abaixo
de 1, indica para uma tendência
de desaceleração -- indicador
hoje alcançado por apenas quatro regiões do estado.

.

to máximo de até 40% da capacidade de público.
A medida foi recomendada
pelo Centro de Contingência
do Estado, após aumento de
novos casos e de óbitos pela
doença, principalmente em
regiões do interior como Barretos, Bauru e Marília.
“De fato, tivemos da semana
passada pra cá um aumento do
indicador de casos por 100 mil
habitantes, tínhamos em torno
de 480 e passou para 520, aumento de 18%. Por outro lado,
o indicador de internações por
100 mil habitantes teve movimento contrário: passamos de
82 para 78, uma redução de
5%”, disse o coordenador do
Centro de Contingência, Paulo
Menezes. “A gente sabe que a
situação no interior começa a
ficar bastante distinta da situação na Grande SP e Baixada
Santista, de forma que o Centro
de Contingência já havia feito
recomendação para ações regionais, no sentido de medidas
mais restritivas quando necessário, e isso tem sido feito”,
continuou.
No Vale, a ocupação de leitos de UTI para Covid está em
75,4% e, no caso dos leitos de
enfermaria, em 49,7%. A variação semanal de internações
teve queda de 7,5%.

.

DIRETO DA REDAÇÃO
Vitor Fraccheta/OVALE

Presidente: Fernando Salerno
Editor-Chefe: Guilhermo Codazzi
Diretoria Executiva: Greice Castro (Comercial), Roberta Miguel (Clube+OVALE),
Rodolfo Bento de Jesus Bueno (Financeiro)
Departamento Jurídico: Stefannie dos Santos Ramos
Avenida Shishima Hifumi, n° 2.911, sala 109, Parque Tecnológico da Univap,
bairro Urbanova, São José dos Campos (SP) - PABX: (12)3878-4499
Central de Atendimento 0800-025-3437
Circulação no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte
e Sul de Minas Gerais

Sucursais
Taubaté
Avenida dos Bandeirantes, 5.850 Independência - CEP 12010-280
Telefone: (12) 3878-4499
São Paulo
Telefone: (12) 3878-4499 / 3940
Whats (12) 99642-0763
Representante Comercial
Brasília - DF
SCS Quadra 02 Bloco D, 3 - Conj 1002
Tel.: (61) 3323 4701 - 3323 4701
Atendimento
PABX: (12) 3878-4499
Central de Relacionamento
com o Leitor
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira ,
das 9h às 19h
Sábados e feriados,
das 7h30 às 12h
Televendas
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 18h
Venda Avulsa
0800-025-3437
2ª a 6ª das 9h às 18h
Venda de Assinatura
0800-025-3437
de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h

Sábados e feriados, das 7h30 às 12h
Redação
Editor-Executivo
julio.codazzi@ovale.com.br
Editor de Conteúdo
caique.toledo@ovale.com.br
Editor de Economia
xandu.alves@ovale.com.br
Editora de Cidades
thais.leite@ovale.com.br
Editor de Esportes&
marcos.carvalho@ovale.com.br
Diagramação
paulo.silva@ovale.com.br
wilson.gregorio@ovale.com.br
Departamentos
comercial@ovale.com.br
editais@ovale.com.br
marketing@ovale.com.br
crl@ovale.com.br
mercadoleitor@ovale.com.br
assinaturas@ovale.com.br
bancas@ovale.com.br
financeiro@ovale.com.br
industrial@ovale.com.br
rh@ovale.com.br
ti@ovale.com.br
diretoria@ovale.com.br

LL

www.ovale.com.br

Gravação. A repórter Thaís Leite, de OVALE, durante mais um dia de trabalho na nova redação
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