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BAHIA

DAS 5H ÀS 20H A Justiça
derrubou parte do decreto da
prefeitura de Lauro de Freitas
que instaurou um toque de
recolher no município como
ação de combate à dissemi-
nação do novo coronavírus.
Agora, os moradores podem
retomar, entre as 5h e as
20h, à prática de esportes in-
dividuais ao ar livre, contan-
to que usem máscaras e não
gerem aglomeração.

A determinação do juiz
Hosser Michelangelo Silva
Araújo, da 1ª Vara da Fazenda
Pública de Lauro de Freitas,
atendeu, em parte, a uma

ação popular contra o decre-
to municipal de 14 de maio.
A prática de atividades es-
portivas na cidade continua
proibida entre as 20h e as 5h.

O município tem um prazo
de 20 dias para recorrer. A
prefeitura avalia a manuten-
ção de grande parte do decre-
to como uma vitória. “Apesar
das inúmeras tentativas de
derrubar o decreto 4.623, que
restringe a circulação nas
ruas de Lauro de Freitas no
período compreendido entre
20h e 5h do dia seguinte, o
decreto continua vigorando”,
pontua a gestão, em nota.

Exercício ao ar livre
é liberado após
toque de recolher

No texto, a prefeitura ain-
da menciona que o juiz jul-
gou desnecessário intervir
totalmente no decreto. “Na
decisão, o magistrado tam-
bém reafirma a separação
dos poderes, consagrada pe-
la constituição federal.”

A nota reafirma a impor-
tância das medidas que pro-
movam o distanciamento
social como principal arma
no combate à proliferação do
novo coronavírus. Válida
desde 15 de maio, a medida
restringe a circulação de
pessoas na cidade entre as
20h e as 5h, até o próximo
domingo (24). Durante o to-
que de recolher, apenas far-
mácias e unidade de saúde
podem funcionar. Nem mes-
mo os supermercados ficam
abertos.Quem for abordado
na rua precisa comprovar
que está a caminho de um
dos dois serviços permitidos,
caso contrário será autuado.

CONSÓRCIO SE
REÚNE HOJE COM
RODOVIÁRIOS

TRANSPORTE Está marcada
para hoje uma reunião entre o
consórcio Integra e represen-
tantes dos rodoviários da ca-
pital, que aprovaram o estado
de greve no setor Urbano, de
Fretamento e Turismo, divul-
gado ontem. O presidente do
sindicato, Hélio Ferreira, afir-
mou que não há uma data de-
finida de quando os veículos
podem parar, mas disse que a
greve pode ser revertida se as

empresas ofertarem mais ga-
rantias de combate à covid-19
entre os trabalhadores. Justi-
ficando as exigências, o pre-
sidente lembrou da morte do
rodoviário Márcio Santana,
47, vítima da doença. Márcio
era empregado da OT Trans,
que faz parte da consórcio In-
tegra. Segundo o sindicato,
outros três funcionários estão
internados com casos suspei-
tos ou confirmados.

Profissionais de diversas áreas
serão testados em Salvador
MEDIDA Mais de 30 mil pro-
fissionais que atuam em Sal-
vador começaram a ser tes-
tados ontem para a co-
vid-19. Segundo a prefeitu-
ra, a testagem rápida será
feita em 31.470 profissionais
que estão atuando nas ruas,
no reforço das medidas e
isolamento e na manutenção
da rotina na cidade, assim
como os trabalhadores da
Secretaria de Promoção So-
cial e Combate à Pobreza
(Sempre), Defesa Civil (Co-
desal), Transalvador e Se-
cretaria de Desenvolvimento
e Urbanismo (Sedur).

O anúncio foi feito pelo
prefeito ACM Neto, durante
a inauguração da nova sede
do Centro de Referência e
Assistência Social (Cras) Ita-
pagipe, no bairro de Roma.
Serão 25 mil testes apenas
para trabalhadores das áreas
da saúde e segurança.

“Essa medida possui dois
objetivos. Primeiro, trazer
segurança e conforto ao am-
biente de trabalho, dar a ca-
pacidade desses trabalhado-
res continuarem fazendo a
sua atividade sem tanto me-
do e preocupação com a con-
taminação, porque, even-
tualmente, se alguém tiver
com o coronavírus, vai ser

afastado do trabalho”, expli-
cou o prefeito ACM Neto.

O outro objetivo, segundo
o prefeito, é impedir que o
profissional seja um vetor de
transmissão. “Como acaba
lidando muito com o cidadão
no dia a dia, se ele tá com o
vírus e não sabe, pode aca-
bar transmitindo. É também
uma proteção a todo o cida-
dão”, afirmou o prefeito.

Neto disse ainda que a
prefeitura vai continuar o
trabalho de aquisição de
mais unidades e aplicação
desses testes rápidos em to-
da a cidade. “Sabe-se que
essa é uma medida muito
importante no combate à
pandemia”, pontuou. On-
tem, a prefeitura de Feira de
Santana, segunda maior ci-
dade da Bahia, anunciou a
compra de 15 mil testes rápi-
dos para casos graves e pro-
fissionais de saúde.

31.470
profissionais, entre
saúde, segurança e

outras secretarias, são
o alvo dos testes
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