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GOVERNO PRORROGA
FASE DE TRANSIÇÃO DO PLANO SP 
Mesmo com os números de Covid-19 em elevação, governo tenta 
retomar a economia reforçando cuidados e com testagem em massa.

O governador João Doria (PSDB) 
prorrogou, até o dia 14 de ju-
nho, a Fase de Transição do 
Plano São Paulo, como forma 

de tentar conter o avanço no número 
de casos de Covid-19. O anúncio foi fei-
to no dia 26 de maio, em meio à pre-
ocupação com o aumento de interna-
ções por causa da doença.

“Os atuais indicadores da pandemia 
recomendam cautela. E é cautela que 
estamos adotando”, disse Doria.

Pelas regras, o funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais seguem-
das 6h às 21h, respeitando a ocupação 
máxima de 40% da capacidade. Nesta 
fase, podem funcionar restaurantes e 
similares, salões de beleza e barbea-
rias, atividades culturais e academias. 
Permanecem liberadas as celebrações 
religiosas, desde que sejam respeitados 
os protocolos sanitários. Também conti-
nua o toque de recolher das 21h às 5h.

“Estamos ainda enfrentando patama-
res elevados dos nossos indicadores, 
de casos e de internações e não seria 

conveniente, neste momento, a ³exi-
bilização prevista para o dia primeiro 
de junho. Achamos que seria mais ade-
quado prorrogar por mais duas sema-
nas”, a�rmou o coordenador executivo 
do Centro de Contingência da Covid-19 
do estado, João Gabbardo.

Conforme informado inicialmente, a 
partir de 14 de junho o horário de fun-
cionamento será ampliado para até as 
22h e a ocupação máxima aumentará 
para 60% da capacidade. O toque de 
recolher será reduzido das  22h às 2h.

COVID-19- NÚMEROS VOLTAM A PREOCUPAR 
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A média móvel de novas internações 
relacionadas ao novo coronavírus no 
estado de São Paulo voltou a cres-
cer desde o dia 6 de maio, passando 
de 2.195 hospitalizações por dia para 
2.376 no dia 18. O número é superior 
ao pico da pandemia de 2020, quando 
chegou a 1.972 em 16 de julho e menor 
que a média de 3.999 hospitalizações 
em 26 de março deste ano. 

No dia 26 de maio, a média de ocupa-
ção de leitos no estado era de 80,6% em 
UTI. Ao todo, já havia o registro de mais 
de 108 mil óbitos e 3,2 milhões de casos 
con�rmados da doença em São Paulo.

Apesar do aumento, João Gabbardo 
não acredita que teremos uma terceira 

onda, mas não descarta a possibilida-
de de novas variantes. Diz que o gover-
no está se preparando para reforçar os 
atendimentos caso necessário. 

Gabbardo explicou também que a 
evolução positiva da pandemia irá 
depender das medidas adotadas pela 
população, principalmente as pessoas 
que já foram imunizadas. Destacou o 
uso de máscaras e os cuidados com o 
distanciamento físico. Ele reforçou a 
importância de acelerar a vacinação, 
assim como o coordenador do colegia-
do, Paulo Menezes, que destacou que 
“a vacinação não acontece na veloci-
dade que gostaríamos, mas permite 
avanço progressivo”.

CASOS DE COVID-19 EM SP

Foto: Governo de SP
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O prefeito de São José dos Campos, 
Felicio Ramuth, avalia medidas mais 
restritivas com o aumento do número 
de internações na cidade. No dia 24 de 
maio, a cidade chegou a 296 pessoas 
hospitalizadas pela doença, o maior ín-
dice desde o começo da pandemia. 

Segundo o prefeito, os números são pre-
ocupantes e podem comprometer o rela-
xamento das restrições. Disse que está to-
mando todas as medidas necessárias para 
caso haja necessidade de fechamento, 
possa decidir as regras de ³exibilização.      

No dia 20 de maio, ele postou um vídeo 
em suas redes sociais, fazendo o primeiro 
alerta do aumento de casos. Foram 508 
em 24 horas em São José.  

“Um número altíssimo que pode nos le-
var a uma situação muito complicada em 
relação às internações”, disse. 

O prefeito falou ainda que os jovens 
estão se contaminando mais na cidade, 
mas a grande maioria deles não precisa 
de internação, conseguindo se recupe-
rar em casa. Porém, Felício ressaltou 
que, quando os jovens precisam de in-
ternação, eles acabam �cando mais tem-
po ocupando os leitos para se recuperar. 
Concluiu o vídeo falando que muita 
gente está achando que tudo voltou ao 
normal por conta da ³exibilização do 
Plano SP, mas isso só pode acontecer se 
a população tiver mais responsabilida-
de para usufruir dessa liberdade.

Uma reunião entre prefeitos foi reali-
zada para avaliar medidas conjuntas. 
No mesmo dia, estavam registrados no 
total mais de 70 mil casos con�rmados, 
com 62.565 recuperados e 1,4 mil mortes 
em São José dos Campos.

No Vale do Paraíba, eram ao todo 239 
mil casos con�rmados, destes, 217 mil 
recuperados e 882 mil vacinas aplicadas 
somando 1ª e 2ª dose. 

A vacinação contra a Covid-19, que 
segue a passos lentos no país, é uma 
das apostas, porque seu avanço pode 
acelerar o retorno à normalidade da 
antiga rotina. 

O governador de São Paulo anunciou 
novas etapas da vacinação para pessoas 
de 55 a 59 anos entre 1º e 20 de julho. 
Entre 50 e 54 anos de 2 a 16 de agosto e 
a partir do dia 17 até o �m do mês, o pú-
blico será aquele com mais de 45 anos.

Até o dia 26 de maio, mais de 16 mi-
lhões de doses tinham sido aplicadas 
em São Paulo. O objetivo é �nalizar a 
imunização da população com de�ciên-
cia e comorbidades ainda em junho, e 
de pro�ssionais da Educação em julho.

Doria falou ainda de um plano de 
testagem rápida no estado a partir de 
1º de junho. A secretária estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Patricia 

RECORDE DE
INTERNAÇÃO EM
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VACINAÇÃO MAIS RÁPIDA E TESTAGEM
Ellen, disse que a “força-tarefa” ocor-
rerá em eventos privados teste, com o 
acompanhamento dos participantes 
nas semanas seguintes.

O governo adquiriu 1 milhão de tes-
tes de antígeno que serão distribuídos 
aos municípios, que têm 10 dias para 
solicitar a adesão e, depois deste pe-
ríodo, o Estado irá distribuir os testes. 
Eles têm um grau de efetividade de 
98% nos primeiros dias de sintomas 
e o resultado sai em até 15 minutos. A 
Secretaria estadual de Saúde está in-
vestindo cerca de R$ 25 milhões para a 
aquisição dos insumos. 

Ao aderir ao programa de testagem 
em massa, o município deverá forta-
lecer as estratégias de monitoramento 
de contágio e se comprometer a tomar 
medidas mais restritivas quando ne-
cessário. g

“Um número altíssimo que 
pode nos levar a uma situação 
muito complicada em relação 

às internações. ”Felicio Ramuth,
prefeito de São José dos Campos
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ACESSE O QR CODE E 
ACOMPANHE EM TEMPO 
REAL OS NÚMEROS DA 
COVID-19 NO ESTADO
DE SÃO PAULO PELO

SITE OFICIAL.  
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