
 

 

 

 

 
 

 

São Paulo, 15 de dezembro de 2020. 
 

 
Of. 54/2020 – GAB/SP 
 

 
 

 
 

 
 
Ao Exmo. Sr. Jean Carlo Gorinchteyn 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo 
 

Senhor Secretário,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na condição de ex-ministro da saúde e membro da 

Comissão Externa da Câmara dos Deputados que discute ações contra 

o avanço do novo coronavírus, tenho recebido inúmeros relatos e 

denúncias no que se refere à atuação estatal contra a pandemia da 

Covid-19. 

Muitas delas consigo dar encaminhamento via Legislativo 

e Judiciário. Outras, exigem o encaminhamento aos executivos 

estaduais, notadamente, aquelas que se relacionam ao controle e 

planos de contenção da pandemia da COVID-19. 

 



 

 

 

 

 
 

Neste sentido, trago à colação as seguintes matérias 

jornalísticas1.  

 

São Vicente, SP, ampliará 
horário de funcionamento do 
comércio 
Prorrogação passa a valer a partir de sábado (12) e 
continua até o dia 23 deste mês. 
Por G1 Santos 

08/12/2020 17h00  Atualizado há 6 dias 

 

 

São Vicente, SP, ampliará horário de funcionamento do 
comércio — Foto: Matheus Tagé/Jornal A Tribuna 

A Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo, 
anunciou nesta terça-feira (8) a ampliação do horário de 
funcionamento do comércio. A mudança passa a valer a 
partir de sábado (12) e segue até o dia 23 deste mês. 

 
1 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/12/08/sao-vicente-sp-ampliara-horario-de-
funcionamento-do-comercio.ghtml 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/11/01/baixada-santista-recebe-mais-de-150-mil-
veiculos-para-feriado-de-finados.ghtml 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/mais-saude/noticia/2020/12/10/baixada-santista-registra-337-
novos-casos-de-covid-19-e-12-mortes-em-24h.ghtml 
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De acordo com a administração, a decisão não anula as 
regras de higiene e distanciamento social incluídas na 
fase amarela do Plano São Paulo. A decisão foi definida 
em reunião no Paço Municipal, após uma solicitação da 
Associação Comercial de São Vicente. 
A prefeitura anunciou que galerias, lojas de rua e 
camelódromos poderão ficar abertos das 9h às 22h. 
Além disso, shoppings terão permissão para funcionar 
das 10h às 23h. A prorrogação visa evitar aglomerações 
durante as compras de fim de ano. 
Além disso, restaurantes e buffets que desejarem 
funcionar nos dias 24 e 31 de dezembro poderão servir 
seus clientes até à 1h, devendo fechar obrigatoriamente 
até às 2h. Os estabelecimentos continuam atendendo 
com capacidade reduzida a 40%. Com exceção dos dias 
autorizados para prorrogação do horário, os locais 
possuem expediente limitado até a 0h. 
O empresário que desejar ampliar o funcionamento nas 
datas permitidas deve procurar a Secretaria de 
Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp), 
localizada na Rua Jacob Emerick, 1.238, no bairro 
Parque Bitaru, para solicitar a autorização. 
A Baixada Santista voltou para a fase amarela do Plano 
São Paulo no dia 30 de novembro, após anúncio do 
governo estadual em coletiva de imprensa. A decisão foi 
tomada após o número de casos e internações por 
Covid-19 voltar a crescer nas cidades da região. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/11/30/baixada-santista-volta-para-a-fase-amarela-no-plano-sao-paulo.ghtml
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Baixada Santista recebe mais 
de 150 mil veículos para 
feriado de Finados 
Movimento foi tranquilo nas rodovias durante toda a manhã 
deste domingo. 
Por G1 Santos 

01/11/2020 12h49  Atualizado há um mês 

 

 

Movimento está tranquilo em todas as rodovias do Sistema 
Anchieta-Imigrantes — Foto: Reprodução/Ecovias 

Mais de 150 mil veículos desceram a Serra do Mar em direção 
à Baixada Santista, região de São Paulo, até o início da tarde 
deste domingo (2). Mesmo com a previsão de tempo instável, 
milhares de turistas decidiram aproveitar o feriado de Finados, 
que será celebrado nesta segunda-feira (2), no litoral paulista. 
Segundo a Ecovias, cerca de 155 mil veículos passaram pelas 
rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) rumo à Baixada 
Santista entre 0h de sexta-feira (30) e 12h deste domingo. Até 
o momento, o número é inferior ao estimado pela 
concessionária, que previu que a região receberia entre 240 e 
375 mil veículos até às 23h59 de segunda-feira. 
O maior movimento na descida da Serra foi registrado na 
sexta-feira (30), quando motoristas chegaram a enfrentar cerca 
de oito quilômetros de congestionamento. Já na manhã deste 
domingo, o movimento foi tranquilo em todas as rodovias do 
SAI. 
Como a pista norte da via Anchieta está interditada, para obras 
emergenciais, as estradas estão com Operação 5x3. A descida 



 

 

 

 

 
 

é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida 
está sendo realizada apenas pela norte da Imigrantes. 

 

Subida da Serra é feita pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes 
— Foto: Reprodução/Ecovias 

Telefone de emergência 
O telefone de emergência da Ecovias mudou. Os motoristas 
que precisaram entrar em contato com a concessionária podem 
utilizar o número 0800-0197878. A mudança ocorre por uma 
determinação da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). 
Até o dia 27 de dezembro, quem ligar para o número antigo 
ouvirá uma mensagem eletrônica informando a novidade e, 
depois, será direcionado automaticamente ao atendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Baixada Santista registra 337 
novos casos de Covid-19 e 12 
mortes em 24h 
Segundo os boletins epidemiológicos divulgados nesta quinta-feira 
(10), região também apresentou aumento de internações. 
Por G1 Santos 

10/12/2020 20h31  Atualizado há 4 dias 

 

 

Baixada Santista registra 337 novos casos de Covid-19 e 12 
mortes em 24h — Foto: Imprensa/Hospital PUC-Campinas 

A Baixada Santista, região de São Paulo, registrou 337 
novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. 
Segundo os boletins epidemiológicos divulgados nesta 
quinta-feira (10), a região também registrou mais 12 
óbitos pela doença e apresentou leve aumento de 
internações, passando de 387 para 390 - três pacientes 
a mais. 
Ao todo, a Baixada Santista 
contabiliza 74.512 confirmações e 2.555 mortes por 
Covid-19. São 2.748 casos suspeitos, 124 óbitos sob 
investigação e 61.740 pacientes recuperados. 

 
Santos é a cidade que apresenta o maior número de 
internações. Nas últimas 24 horas, no entanto, houve 
redução no número de pessoas com sintomas da 
doença internadas na rede hospitalar da cidade, 
passando de 347 para 332 pacientes. 



 

 

 

 

 
 

A taxa de ocupação dos 708 leitos de Covid-19 está em 
47%. Entre os 289 leitos de UTI, a ocupação é de 57%. 
No SUS, essa taxa é de 42%, e na rede privada, de 
74%. 
Oito cidades da região somaram novas confirmações da 
doença nesta quinta-feira, a exceção foi Itanhaém. Nas 
últimas 24 horas, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia 
Grande, Itanhaém e Bertioga registraram novos óbitos 
por conta da Covid-19, 12 ao todo. 
Os municípios da Baixada Santista ainda registraram 
757 novas pessoas que se recuperaram, somando mais 
de 61,7 mil altas. 
 
 

 

Vê-se, portanto, que os números da contaminação pela 

COVID-19 na baixada santista estão subindo a níveis muito 

preocupantes e, soma-se à essa preocupação a chegada do verão, 

feriados do fim de ano e o período de férias, em que milhões de 

paulistanos se deslocam para as cidades da região.  

Assim, é o presente ofício para indagar a v. Exa. se existe 

por parte desta Secretaria a elaboração de um Plano de contenção de 

deslocamento nos próximos dias para a Baixada Santista e quando será 

apresentado. No mais, me coloco à inteira disposição desta secretaria 

para contribuir no Congresso Nacional, caso entendam pertinente, com 

qualquer iniciativa desta Secretaria no enfrentamento à COVID-19 no 

Estado de São Paulo. 

 
 

Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Atenciosamente,  

 
 

 
ALEXANDRE PADILHA 

Deputado Federal PT/SP  

  


