
PLANO DE CONVIVÊNCIA
ATIVIDADES ECONÔMICAS

COVID-19

A partir desta segunda-feira (27.07), os shopping
centers terão ampliação no horário de funcionamento.
Antes, abertos das 12h às 20h, os centros de compra
passarão a funcionar das 10h às 20h.

SHOPPING CENTERS COM
HORÁRIO ESTENDIDO

A partir desta segunda-feira (27.07), o comércio
geral terá sua capacidade de atendimento ao
público dobrada e será permitido um cliente a cada
10 metros quadrados – atualmente, é permitido um
cliente a cada 20m².

COMÉRCIO TEM CAPACIDADE
DE ATENDIMENTO AMPLIADA

Confira as autorizações do
plano de retomada para esta

semana em Pernambuco

- 27/07/2020 -

PROTOCOLO GERAL DE CONVIVÊNCIA E PROTOCOLOS SETORIAIS

PLANO DE CONVIVÊNCIA V6 30/06/2020 

Acesse aqui:

O Governo de Pernambuco, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-
19, confirmou, neste sábado (25.07), após avaliação dos dados do novo
coronavírus no Estado, que a Macrorregião de Saúde I permanecerá na Etapa
6 do Plano de Convivência. Na última segunda-feira (20.07), os municípios da
Região Metropolitana do Recife (RMR) e Matas Norte e Sul, foram liberados
para reabrir serviços de alimentação, com horário reduzido, permanecendo
fechados das 20h às 6h, e academias de ginástica, com novos protocolos.

Já a Macrorregião de Saúde II, que abrange as cidades do Agreste,
permanecerá na Etapa 4 – fase em que está desde o último dia 13 de julho, e
que permite o funcionamento das lojas de varejo de rua, salões de beleza e
estética, comércio de veículos, incluindo serviço de aluguel e vistoria, com 50%
da carga, construção civil com 100% do efetivo e shoppings centers com
atendimento presencial. As cidades das Macrorregiões III e IV – que
compreendem o Sertão pernambucano – também permanecerão na Etapa 4
do Plano de Convivência com a Covid-19.

Macrorregiões de Saúde II, III e IV
permanecem na Etapa 4, enquanto a

Macrorregião I cumpre a Etapa 6

https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-divulga-protocolos-para-evitar-transmissao-da-covid-19/

