
DAREDAÇÃO

A partir de hoje, vários ra-
mos de comércio e serviços
já podem funcionar por oi-
tohorasdiárias, emSantos.
Decreto publicado no Diá-
rio Oficial da Cidade adere
àadaptação feitapeloEsta-
donoshoráriosdasativida-
des na fase amarela do Pla-
noSP,naquarta-feira.
Com isso, estabelecimen-

tos como academias, bares
e restaurantes, poderão
abrirasportaspormaistem-
po. No caso destes últimos,
há trêsopçõesdehoráriode
abertura(vejaaolado).
Como nos decretos de

flexibilização anteriores, a
PrefeituradeSantosfazdis-
tinção entre as áreas da Ci-
dade para os horários. As-
sim,osestabelecimentosco-
merciais da Região Central
(bairros Valongo, Centro,
Paquetá, Vila Nova e Vila

Mathias) têm autorização
para funcionar de segunda
a sexta-feira, das 10h às

18h,eaos sábadosedomin-
gos,das9hàs17h.
Já nas demais regiões do

Município,ohoráriopermiti-
do de abertura para todos os
dias da semana é das 12h às
20h.Jálojasdeveículosecon-
cessionárias se enquadram
nohoráriodas10hàs18h.

AUTORIZAÇÃOESPECIAL

Odecreto permite horários

especiais de funcionamen-
to, desde que a atividade,
porsuaespecificidade,assim
o exija. Nesse caso, cabe ao
interessadosolicitarautoriza-
ção especial para abertura
em horário diverso, no local
correspondenteaoseuramo.
No caso de academias ou

atividadesfísicasedespor-
tivas,porexemplo,asolici-
tação deve ser feita na Se-
cretaria de Esportes. Nos
demaiscasos,noDeparta-
mentodeFiscalizaçãoEm-
presarialeAtividadesDiá-
rias, da Secretaria de Fi-
nanças(Sefin).

NATHÁLIADEALCANTARA

❚❚❚Em 24 horas, a Baixa-
da confirmou 397 casos e
oito mortes por corona-
vírus. Com isso, já são
mais de 46,8 mil doentes
desde o começoda pande-
mia, além de 1.669 óbitos
só na região. Hoje, 3.324
pessoas ainda aguardam
resultados de exames e
69 mortes são investiga-
das. Outros 34.436 já
venceram a doença.
Santos recebeu 133 no-

tificações de covid-19 en-
tre munícipes de Santos,
passando o número acu-
mulado de 17.796 para
17.929 (alta de 0,7%).
Em um dia, houve a

confirmação de mais
uma morte pela co-
vid-19, a de um homem,
de 64 anos, em 3 de agos-
to. Agora, a Cidade regis-
tra 541 óbitos e outros 20
estão em investigação,
aguardando resultados

laboratoriais.
Em 24h, mais 112 pes-

soas se recuperaram da
doença emSantos, totali-
zando 10.891 recupera-
dos desde o início da pan-
demia.
JáemGuarujá, foramre-

cebidas 34 notificações de
testes positivos, totalizan-
do 7.397 casos confirma-
dos.Desses,29estãointer-
nados, 14 em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
Outros590estãoemisola-
mentodomiciliar.Eles são
acompanhados pela Vigi-
lância Epidemiológica e
orientados a informar
qualquermudançanoesta-
dodesaúde.
Umamortepor covid-19

também foi registrada. A
doençafoiresponsávelpor
323 falecimentos de resi-
dentes de Guarujá. Ao
mesmo tempo, mais 16
munícipes venceram a co-
vid-19em24h,aumentan-

do o número de curados
para 6.455. Na região, fo-
ram registradas mortes
também em Cubatão (1),
Itanhaém(4) eSãoVicen-
te(1).

INTERNAÇÕES

Voltou a diminuir, em
24h, o número de pes-
soas com sintomas da
covid-19 internadas na
rede hospitalar de San-
tos. Ontem, eram 206
pacientes nos hospitais
públicos e privados da
Cidade, dois a menos do
que havia na quarta.
Entre os internados,

90 estão nos leitos de
UTI, voltados aos casos
mais graves. Os 677 lei-
tos covid-19 disponíveis
na rede local têm taxa de
ocupação de 30%. Nos
274 leitos de UTI, a ocu-
pação é de 33%. Na rede
privada, a taxa é de 49%
e, no SUS, de 22%.

Asnormas e cálculosutilizados
paradefinir as fasesdoPlanoSP
estãopublicadas emdecreto e
seguemumacontamatemática
desenvolvidapeloComitê de

ContingênciadoNovoCoronavírus.

>>escritórioseestabelecimentos
deprestaçãodeserviços técnicos:
10ha 18h

>>shoppingscenters: das 12hàs
20houdas 14hàs 22h

>>imobiliáriase corretorasde
imóveis:das 10hàs 18h

>>concessionárias, lojas e reven-
dasdeveículos: 10hàs 18h.

>>bares, restaurantese lanchone-
tes:das 11hàs 19h; oudas 15h às
23h;oudividido entre 11ha 15he 19h
a23h.

>>salõesdebeleza,barbearias,

cabeleireirose clínicasdeestéti-
ca:das 10hàs 18h.

>>ambulantes, comexceçãoda
orla: região central, das 10hàs 18h
nasdemais regiões, das 12hàs20h

>>quiosquesdelanches:das 17hà 1h

>>quiosquesdecoco: 10hàs 18hou
das 12hàs 22h

>>escolasde idiomas,de cursos
livreseprofissionalizantes: das
12hàs 22h

>>academias:de segundaasexta,
das6hàs9hedas 17hàs 22h;
sábadosedomingos, das 7hàs 15h.

VEJACOMOFICA

JÚNIORBATISTA

❚❚❚ Mesmo com medo do
novo coronavírus, as pes-
soasestãodeixandoo isola-
mento cada vez mais. Um
levantamento do Datafo-
lha aponta que, em abril,
quando morriam cerca de
200 pessoas por dia, 50%
dosentrevistadosdisseram
que só saíam de casa se
fosseinevitável.Jánasema-
na passada, com 1.274 óbi-
tos noPaís (aumento supe-
rior a seis vezes), o índice
erade43%.
Não há uma resposta

pronta, mas, segundo o
médico infectologistaLeo-
nardo Weissmann, num
primeiro momento, havia
o medo do novo, um vírus
novo, uma doença nova.
Com isso, havia o respeito
maior às recomendações
dequarentena edistancia-
mento físico.
“Com o passar do tempo,

esse medo de morrer pare-
ce que deixou de existir,
pois veio omedododesem-
prego, de não ter como pa-

garascontas, e aboavonta-
de para seguir as recomen-
dações”,dizomédico,refor-
çando que a quarentena foi

fundamental para evitar
aindamaisvidasperdidas.
Outros resultados do le-

vantamentoapontamquea

proporção dos que acham
que a situação da pande-
mia está melhorando au-
mentou: subiu de 28%, em
junho,para46%,agora.
Mas o índice dos que di-

zem ter “muito medo” ou
“um pouco demedo” do ví-
ruspermanecequaseomes-
mo desde abril, perto dos
80%dototal, sesomadasas
duas opções. E ainda: os
quedisseramter“muitome-
do” eram 36% em março e
são43%agora.

PERDADOINEDITISMO

Na visão do psicólogo Ar-
thur Alexandre Abrahão,
uma das explicações para
essamudançadecomporta-
mento, mesmo com medo,
éaperdadoineditismo.
“As pessoas no início não

saíam de casa, tudo era no-
vo e desconhecido. Confor-
me foram sendo expostas a
essanovarealidadecomeça-
ram a sair aos poucos e fo-
ramtomandoconfiança”.
Essa sensação de melho-

ra ocorre porque ao irem

ganhando confiança, vão
tendo mais liberdade, vol-
tam a praticar suas ativida-
deseaqualidadedevidame-
lhora, dando a falsa impres-
são que as coisas melhora-
ram,segundooespecialista.

SEMDEIXAROSCUIDADOS

LeonardoWeissmannlem-
bra que ainda estamos na
pandemia e, consequente-
mente,naquarentena.
“Apandemianãoestácon-

trolada.Ovíruscontinuacir-
culando porque as pessoas
estão circulando. Vivemos
uma‘falsaestabilidade’,por-
que uma média diária de
quase 1,3mil óbitos por dia
é inaceitável. É fundamen-
talopapeldapopulaçãopa-
ra o controle da pandemia,
respeitando as regras: dis-
tanciamentodepelomenos
um metro com outras pes-
soas,usocorretodasmásca-
ras cobrindo o nariz e a bo-
ca, lavagem frequente das
mãoscomáguae sabãoouo
uso do álcool gel 70%”, en-
cerraWeissmann.

CONTA

DADOSDAPANDEMIA

Salões de beleza e barbearias são algumas das atividades que têm horário ampliado: agora, das 10h às 18h

Cai o percentual das pessoas que saem apenas para o necessário

Região confirmamais 397 casos

Apesar do temor, cai adesãoao isolamento social

JÚNIORBATISTA

❚❚❚ A Baixada Santista
completa hoje seis sema-
nasnafase3–amarelado
PlanoSPde flexibilização
da economia do Governo
JoãoDoria (PSDB).Ede-
vecontinuarassim,segun-
do levantamento feito
por A Tribuna com base
nos dados oficiais do go-
verno disponíveis no Sis-
tema de Monitoramento
Integrado(Simi).Adivul-
gação oficial de atualiza-
ção do Plano SP acontece
hoje, durante coletiva de
imprensa,às12h45.
Os números levam em

consideraçãoaCapacida-
de do Sistema de Saúde e
a Evolução da Epidemia.
São dois números finais,
cada um deles represen-
tando uma fase. O que
continua deixando a Bai-
xadana fase3–amarela é
a evolução da pandemia,
quemantém-seestabiliza-
da. Se fosse considerada
apenas a Capacidade do
SistemadeSaúde,aBaixa-
da já poderiamigrar para
afase4–verde.

EMQUEDA

O levantamento mostra
que o número de casos
está caindo na região.
Nos últimos sete dias fo-
ram confirmados 2.362
casos, uma redução de
35% em relação aos sete
dias anteriores, quando
foram registrados 3.653
casos.
Omesmoacontececom

o número de óbitos, que
caiu 33% em relação à
semana anterior. Foram
77óbitos nos últimos sete
dias contra 115 na sema-
naanterior.

Santosexpande
horáriodeabertura
Várias atividades comerciais e de serviços podem funcionar 8 horas

VANESSARODRIGUES-ARQUIVO

Fontes: Consórcio de imprensa, prefeituras da Baixada Santista
e gisanddata.maps.arcgis.com
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MATHEUSTAGÉ

Baixada
Santista deve
permanecer na
fase amarela
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