
Nublado, comalgumasabertu-
rasde sol à tarde. B-6

Mín. 15ºMáx.23º

TempoUsiminasplaneja
demissõesna
usinadeCubatão
Sindicatotentareverter. A-10

Bomdia
SemNelsonTeichnaSaúde,o
presidentesegue livrepara
escolherumsubordinadotambém
avessoao isolamento. A-2

Caixadefineas
datasparapagara
2aparceladoauxí-
lioemergencialde
R$600,00. A-9

Muitos investidores aproveitaram
aquedadabolsapara ir às
compras,masanalistas esperam
novasperdaspela frente. B-2

“Emborahajaquemdiga
queo vírus é ‘democrático’,
pois atingea todos, sabe-se
queapossibilidadede se
defenderdele nãoé

igualitária”
Beatriz 19anos

“Euesperoqueapóso período
conturbado, nós, como

sociedade, possamosentender
melhoro valor dasmúltiplas

camadas sociais e seus
integrantes”

Lucas 19anos

TheEddyé asérie comveia
musical quemantémaqualidade
dos trabalhosdoprodutor e
diretorDamienChazelle. C-2

ComodesastrenasRelações
Exteriores,oBrasilpodenão
atenderaospadrõeséticos,
políticoseeconômicosdaOCDE.B-4

“Tudo temum ladopositivo e
podemos tambémtirar lições
pro futuro. Devemosnos

preocupar cada vezmais com
a falta de investimentos no
setorde saúdeeprevenção”

Gabriel 20anos

Testesapontam
coronavírusem114
pessoasdeSantos
Examesseguem.A-6

Éoqueafirmaoprefeito
emrespostaaempresários

Nelson Teich não comple-
tou 1 mês à frente do Mi-
nistério da Saúde. Ele dei-
xou a pasta ontem, na se-
gunda troca de um minis-
tro da área, em plena pan-
demia, num espaço infe-
rior a 30 dias, “A vida é
feita de escolhas e, hoje
(ontem), eu escolhi sair.”
Nesta semana, Teich foi
desautorizado publica-
menteporBolsonaro. A-3

Retornodocomércioem
Santos seguirá critérios

TOTALDESTAEDIÇÃO 22PÁGINAS

Três novos arrendatários
atuarão no Porto de San-
tos, temporariamente. São
eles Brasil Terminal Por-
tuário, Santos Brasil e Set
Port, que vão explorar
áreas no cais do Saboó. Is-
to renderá cerca de R$ 1,2
milhão,pormês,aoscofres
da Autoridade Portuária
de Santos (novo nome da
Codesp). Os terrenos são
consideradosnobres. B-4

PáginaC-1
Blockoséumasériedivertida, com
bons temas, e idealparaentreter
as criançasduranteaquarentena.

Ex-ministro fez pronunciamento

MARCELOSANTOS

LUCASKREMPEL

Profissionaisdesaúdedo
HospitaldosEstivadores,
quecuidamdepacientesde
covid-19,receberammensa-
gemdealentoemcartasde
criançasescoteiras. A-7

MATHEUSTAGÉ

A reabertura do comércio
em Santos dependerá da
melhora dos indicadores
de saúdedurante apande-
mia do novo coronavírus,

enfatiza o prefeito Paulo
Alexandre Barbosa. Ele
exemplifica, citandoparâ-
metros técnicos que de-
vem amparar a flexibili-

zação: teto de 60% dos
leitos para tratamento de
covid-19 ocupados e redu-
ção na curva de contágio
naCidade. A-7

VIVERBEM.OQUEOS JOVENSESPERAMPARAOPÓS-PANDEMIA. A-8

MILTONLOURENÇO “Avidaé feita
deescolha, e,
hoje, escolhi
sair”, diz Teich

Apoio
na linha
de frente

Cais santista
temtrês
novos
arrendatários
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