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PLANEJAMENTO MEDIDAS FORAM ANUNCIADAS APÓS O CENTRO DE CONTINGÊNCIA DO ESTADO CONSTATAR REDUÇÃO EM ÍNDICES DA PANDEMIA

Após dois meses, RMVale
inicia nova flexibilização
Nova etapa da fase de transição amplia
funcionamento de estabelecimentos e,
inicialmente, vale até o fim do mês
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INDICADORES.

Da redação
@jornalovale

A RMVale deu início a uma
nova flexibilização dentro da
fase de transição do Plano SP.
A medida foi autorizada pelo
Centro de Contingência do
Estado, que alega uma baixa
nos indicadores da pandemia.
Com o novo modelo, os estabelecimentos comerciais
passam a poder fechar às 23h
e receber até 60% da capacidade do público.
O acesso das pessoas aos
locais, contudo, deve ocorrer
apenas até às 22h.

Antes do anúncio dessa semana, a última vez em que os
estabelecimentos haviam tido
o horário flexibilizado foi há
cerca de dois meses, quando o
atendimento limite passou das
20h para 21h.
Para o coordenador do Centro de Contingência, a medida
é adotada com segurança.
“Estamos vendo progressos
nos indicadores que eram esperados devido ao avanço da
vacinação. Acho que estamos
caminhando com muita segurança e responsabilidade”, disse Paulo Menezes.

Governo de SP

Anúncio. Governador defendeu novas medidas para o estado de SP

MUDANÇAS
AVANÇO
“Acho que estamos
EEcaminhando
com
muita segurança e
responsabilidade”.
Paulo Menezes
Centro de Contingência

Governo do estado não descarta,
em breve, anúncio de novas medidas
Destaque. Segundo o governo
de São Paulo, o estado atingiu
o maior índice de desaceleração de internações em 2021 na
última semana.
Os dados da Secretaria de
Estado de Saúde indicam que

houve uma redução de -2,95%
em enfermarias e -1,69% nas
UTIs (Unidades de Terapia
Intensivas). Caso a redução continue, o Centro de Contingência
disse não descarta anunciar
novas flexibilizações.

.

Dentre os índices que justificariam a medida, o governo
estadual pontuou que no período de uma semana houve
redução em três índices da
pandemia -- são eles: 20,6% no
número de casos, 11,4% nas internações e 10,6% nos óbitos.

.
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HORAS
passa a ser o horário limite
de funcionamento dos
estabelecimentos na fase de
transição do Plano SP
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No ar. O repórter Rafael Lalli durante gravação realizada na redação de OVALE na última semana
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