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Bloqueio total
em Salvador
é descartado
neste momento
LOCKDOWN O comitê científico do Consórcio
Nordeste recomendou na sexta-feira que seja
adotado o lockdown em Salvador e mais três
cidades baianas: Feira de Santana, Itabuna e
Teixeira de Freitas. A orientação por um nível
de isolamento mais severo foi contestada lo-
go em seguida pelo prefeito ACM Neto. Se-
gundo ele, os parâmetros técnicos e científi-
cos examinados pela prefeitura são diferen-
tes dos utilizados pelo consórcio.

Ao mesmo tempo em que buscou passar
uma mensagem de tranquilidade para a popu-
lação em relação ao lockdown neste momento,
o prefeito ressaltou que a medida pode ser ne-
cessária no futuro, caso haja uma explosão no
número de casos. “Essa medida nunca foi des-
cartada, mas ela jamais foi considerada como
prioridade para a prefeitura”, explicou.

O cientista Miguel Nicole-
lis, um dos coordenadores
do comitê que assessora os
governos estaduais, explicou
que a recomendação se ba-
seou em um aumento no nú-
mero de casos nas quatro ci-
dades nos últimos dias.
“Usamos como base a gran-
de sobrecarga do sistema de
saúde, ocupação dos leitos
de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs), e aumento no
número de casos nos últimos
dias”, explicou.

Foi a primeira vez que o co-
mitê recomendou a medida
mais severa para Salvador.
“Essa recomendação não tem
qualquer tipo de impacto ou
força indicativa para a prefei-
tura. Eu não tenho buscado
suporte desse consórcio, e sim
de técnicos da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), Fio-
cruz (Fundação Oswaldo
Cruz), Universidade Federal
da Bahia (Ufba) e trocamos
experiência com outras pre-
feituras”, disse Neto.

Segundo
o estudo
do Con-
sórcio
Nordeste,
o número
de infec-
ta dos em
Salvador
duplica
a cada
16 dias

DESABAMENTO
DEIXA UM MORTO
E TRÊS FERIDOS

PERIPERI Uma laje desabou
em uma casa na Rua da Ja-
queira, em Periperi, na noite
de ontem, matando Sulival-
do dos Santos Menezes, de
48 anos, e ferindo outras três
pessoas. Eles estavam soter-
rados nos escombros e foram
resgatados pelo Corpo de
Bombeiros e atendidos pela
Samu. A ocorrência aconte-
ceu pouco depois das 19h,
quando vizinhos acionaram
a Samu. Além dos Bombei-
ros, a Defesa Civil de Salva-
dor (Codesal), também esta-
ve no local para fazer a ava-
liação do imóvel, que contou
com apoio da Coelba, que
realizou o desligamento da
energia. Já a Secretaria de
Promoção Social e Combate
à Pobreza (Sempre) prestou
assistência às famílias após
desabamento de marquise.

Diretora de
maternidade
atuou no SUS
por 30 anos

VÍTIMA DE COVID A diretora
da Maternidade Albert Sa-
bin, Maria da Conceição dos
Santos de Jesus, morreu na
noite da última sexta (3/7),
vítima do novo coronavírus.
A notícia da morte foi con-
firmada pela Secretaria da
Saúde do Estado (Sesab), na
tarde do sábado. Maria da
Conceição tinha 71 anos, era

enfermeira e trabalhou na
unidade médica por 26 anos.
Além disso, ela atuou no Sis-
tema Único de Saúde (SUS)
por 30 anos. “Pessoa bonís-
sima. Profissional exemplar.
Sentirei muito sua falta”,
publicou o secretário esta-
dual da Saúde, Fábio Vi-
las-Boas, em seu perfil no
Twitter.

A Sesab também lamentou
a morte. "Conceição, que te-
ve o sonho de atuar no ser-
viço público concretizado,
dedicou a sua vida a cuidar
de vidas baianas. Neste mo-
mento, profissionais de saú-
de são heróis, mas também
estão entre as vítimas da Co-
vid-19 ", diz a nota postada
pela secretaria.

DIVULGAÇÃO

BAHIA

Maria da Conceição,
da Albert Sabin

SESAB RECOMENDA
IMPLANTAÇÃO DE UTI
NO HOSPITAL SALVADOR

RECUSA DA UFBA Segundo
parecer da Secretaria da Saú-
de do Estado da Bahia (Sesab)
não há incompatibilidade téc-
nica para o funcionamento da
Maternidade Climério de Oli-
veira - atualmente instalada
em um dos andares do Hospi-
tal Salvador - e a implanta-
ção, em outros andares, de
vinte leitos de Terapia Intensi-
va para covid-19 pela prefei-
tura de Salvador. O parecer foi
encaminhado à Justiça, após o
reitor da Universidade Federal
da Bahia (Ufba), João Carlos
Salles, solicitar uma liminar
para proibir que pacientes
diagnosticados com corona-
vírus sejam encaminhados
pela gestão municipal à uni-
dade. o O secretário da Saúde
da Bahia, Fábio Vilas-Boas
classificou a atitude do reitor
de “equivocada”.
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