São Paulo, 19 de agosto de 2020

Exmo. Sr. Governador,

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo FACESP, representando suas 420 entidades municipais filiadas, vem à presença
de Vossa Excelência, primeiramente cumprimentá-lo por todo o incansável
empenho do Governo no combate à Covid-19, incluindo a ampliação, em 3.000%,
da média diária de testagem para diagnóstico do novo coronavírus e pela mais
recente classificação do Plano SP, sem nenhuma regressão de regiões.
A fim de contribuirmos com a implementação de medidas
governamentais para minimizar os efeitos desta pandemia, permita-nos, Senhor
Governador, sugerir que as regiões de Registro e de Franca sejam retiradas da fase
vermelha, deixando para que as Prefeituras locais -- que dispõem muitas vezes
de indicadores peculiares, os quais, exatamente por conta da especificidade, não
podem ser abarcados nos indicadores governamentais – tomem as decisões que
melhor se adequem aos municípios. Ambas regiões são as únicas na fase mais
restritiva do Plano São Paulo.
Segundo dados das Prefeituras da região de Registro, com data de 14 de
agosto, apenas 33% dos leitos de UTI pediátricos e adultos estão ocupados. A
região conta com 12,5 leitos Covid-19 por cada 100 mil habitantes, sendo este
índice maior que os apresentados por muitos outros Departamentos Regionais
de Saúde (DRS) que estão na fase amarela.
Em Franca foi registrado um índice de ocupação de leitos inferior a 80%.
O próprio Governo Estadual já apresentou motivos para a região de Franca sair
da fase vermelha: a chegada de 12 novos respiradores na Santa Casa de Franca,
e a abertura de novos leitos em Ipoã, São Joaquim da barra, Ituverava e Igarapava.
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Ambas as regiões seguem a tendência anunciada do menor número de
ocupação de leitos no Estado, desde o início da pandemia.
A Facesp avalia que a evolução de fases das regiões seria um ato político
que se reveste de uma grandeza incomensurável, seja pelo significado de
compreensão das dificuldades que o empresariado destas regiões vem suportando
nesses últimos meses, seja pela demonstração de boa vontade em partilhar a
soberania decisória com o poder municipal.
Renovando os nossos protestos da mais alta estima e consideração,
subscrevemo-nos, respeitosamente.

Alfredo Cotait Neto
Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo

Exmo. Sr.
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