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OprefeitoPauloAlexandre
Barbosa (PSDB) disse, on-
tem, que a reabertura do
comércioemSantosdepen-
derádamelhoradosindica-
dores de saúde durante a
pandemia: tetode60%dos
leitos para tratamento de
covid-19 ocupados e redu-
çãona curvade contágiona
Cidade serão alguns dos
“parâmetros técnicos” para
que haja flexibilização. Um
esboço inicial do plano de-
ve ficarprontoatéo finalda
próximasemana.
Barbosa concedeu entre-

vista,ontemàtarde,aoJT1,
da TV Tribuna. Foi uma
respostaaempresárioseco-
merciantes,quenestasema-
nacobraramsuportedoPo-
derPúblicoparamanterne-
gócioseempregos.Oprefei-
to, porém, reconhece que
não haverá retomada antes
dospróximos 15dias, pois o
finaldaquarentenadecreta-
da pelo Governo Estadual
estámarcadoparadia31.
Ele também se baseia no

tempomínimopara avaliar
seasregrasparausodemás-
caras de proteção na Cida-
de terão servido para redu-
zir a velocidadedecontágio
porcoronavírus.
PauloAlexandreBarbosa

confirmou que a reabertu-
radocomércioseráporeta-
pas. Cogita, por exemplo,
liberarsetoresemdiasalter-
nados,pareseímpares,con-
traaglomerações.

LEITOS

Peloplanejamentomunici-
pal, a flexibilizaçãopontual
do comércio sairá do papel
apenas quando a taxa de
leitos livres para pacientes
com sintomas de covid-19
ficaracimade40%.
“Estamos abrindo novos

leitos. Isso fará comque es-
se indicador se eleve”. Bar-
bosa prevê para sexta-feira
próxima a reativação de
130 leitosdoHospitalVitó-
ria,cedidoaoMunicípio.
Outro ponto citado por

ele é a redução na taxa de
contágios. E advertiu: “Ca-
da dia em que a população

furaasregrasdeisolamen-
to social, é um dia a mais
que se adia a retomada da
economia”.

PLANO

Barbosa disse esperar que
a versão inicial de umpla-
no para retomada das ati-
vidades econômicas deve
ser concluída em até sete
dias. Depois, haverá dis-
cussões com empresários
de diferentes setores da
economia para aperfei-
çoar o texto. “Quando isso
(a reabertura) vai ocorrer,
dependerádevariáveistéc-
nicasenãopolíticas.”
O prefeito diz aguardar

umadefiniçãosobreopla-
no federal de socorro aos
estados e municípios. A
proposta aprovada no
Congresso depende de
sanção do presidente Jair
Bolsonaro(sempartido).
“Estamos diante de um

climadeinsegurança,ede-
vemos tomar cuidado pa-
ra não entregar ao meu
sucessorumaCidadeque-
brada”,ponderou.
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Profissionais de saúde que
atuamdiretamentecompa-
cientesdiagnosticadoscom
covid-19 no Hospital dos
Estivadores, emSantos, re-
ceberam uma mensagem
de alento ontem. As cartas
foram feitas por crianças
commenosde10anos,cha-
madas de lobinhos, do 13º
Distrito Escoteiro Costa da
MataAtlântica.
Houve agradecimentos,

desenhos e, até, bombons
paraosprofissionais.A téc-
nica de enfermagem An-
dressa Felisberto, mãe de
dois lobinhos – Michael,
de 9 anos, e Mayra, de 8
anos – fez a entrega. “É
uma alegria, uma honra
poder vir aqui e fazer essa
singelahomenagem.”
A médica Isabela Polato

foi uma das que receberam
mensagens. Atuando na
unidadesdeterapiaintensi-
va (UTI) de pacientes com
covid-19, eladeclarouquea
mensagemservecomoinje-
çãodeânimo.
“Algumas coisas aconte-

cem para alegrar seu dia. E
isso acaba sendo um jeito

de alegrar o resto de sua
vida”, diz ela, que atua em
UTI há quatro anos. “Que
isso seja um incentivo para
que todos nós sejamos pes-
soasmelhores”,completou.

EMOCIONADOS

O farmacêutico Paulo Iná-
cio também foi umdos que
receberamacarta.Ele ficou
emocionado.
“A gente vê colegas sendo

acometidos (pelo corona-
vírus). éumasituação com-
plicada, mas é bom estar

trabalhando e doar o seu
serviço a quem está preci-
sando. É muito bom ser
surpreendidoassim.”
Paula Paguero, coorde-

nadora dos lobinhos da
Baixada Santista, diz que
é uma emoção participar
da ação. “É gratificante,
pois amelhormaneira de
ser feliz é contribuir com
a felicidade do outro. A
energia boa circula, e tu-
do fica mais leve. Nem
quesejaporumbrevemo-
mento”, diz.

Pessoaldasaúde recebehomenagem

Paulo Alexandre Barbosa afirmou à TV Tribuna que indicadores de saúde embasarão plano de retomada

Profissionais receberam agradecimentos de lobinhos (escoteiros)

Voltadocomércio
seguirá critérios
É o que diz o prefeito de Santos, em resposta a comerciantes
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