
A partir desta segunda-feira
(31/08), após avaliação do
Gabinete de Enfrentamento
à Covid-19, confira como
ficam as macroregiões de
saúde de Pernambuco com
relação ao avanço do Plano
de Convivência com a
COVID 19

A Macrorregião 2 – que engloba a IV Gerência Regional de Saúde (Geres), no
Agreste, e tem Caruaru como cidade polo – vai passas para a Etapa 7 do Plano
de Convivência com a Covid-19. Os serviços de alimentação e shopping centers
poderão ampliar seu horário de funcionamento para as 22h. Até o momento,
esses estabelecimentos funcionam das 10h às 20h (centros de compras) e das 6h
às 20h (alimentação).

As cidades da Região Metropolitana do Recife e de toda Zona da Mata que
integram a Macrorregião de Saúde I avançam para a Etapa 8 do Plano de
Convivência com a Covid-19.
Com isso os escritórios localizados nessa área do Estado poderão voltar a operar
com 100% da capacidade e ficam autorizadas a retomada do comércio de praia
e a reabertura dos museus e espaços de exposições, a partir desta segunda-feira
(31.08), sempre seguindo novos protocolos de higiene, saúde e comunicação.
A medida significa, ainda, o início do processo de reabertura para o turismo a
partir do próximo dia 1º de setembro, em Fernando de Noronha, quando começam
a ser permitidas as visitas de turistas que tiveram diagnóstico de Covid-19 e já
estão comprovadamente curados.
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DECRETOS ESTADUAIS COVID-19

PERNAMBUCO CONTRA O CORONAVÍRUS (Hotsite do Governo de Pernambuco)

Acesse
aqui:

RMR e ZONA DA MATA (Norte e Sul)

Confira as autorizações do plano de
retomada para esta semana em

Pernambuco

31/08/2020

AGRESTE DIVIDIDO

COVID-19

SERTÃO, VALE DO SÃO FRANCISCO E ARARIPE

A Macroregião 3, que têm como cidades polo Arcoverde, Afogados da

Ingazeira e Serra Talhada, seguem na Etapa 6. 
A Macrorregião 4 permanece dividida: a VII e a VIII Geres, nas regiões de
Salgueiro e Petrolina, continuam na Etapa 6, enquanto a IX Geres, em
Ouricuri, permanece na Etapa 4.

Também não haverá avanço das regras de flexibilização, na próxima semana,
para as Macrorregiões 3 e 4, que contemplam as seis regionais de saúde das
cidades do Sertão: 

www .pe .sebrae .com .br

0800  570  0800

(81) 99194-6690 sebraepe

Na mesma Macrorregião 2, a cidade de Garanhuns e os demais municípios que
integram a V Geres continuarão na Etapa 6 do Plano de Convivência. Na região,
já estava autorizado o funcionamento de serviços de alimentação, com 50% da
capacidade, além de academias de ginástica, Feira e Polo de Confecções, com
novos protocolos. Nessa etapa, também estava autorizada a reabertura dos
shoppings e comércio varejista de rua, com limite de 10 metros quadrados para
cada cliente.

https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-divulga-protocolos-para-evitar-transmissao-da-covid-19/
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolo-geral-de-convivencia.pdf
https://legis.alepe.pe.gov.br/covid-19
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe?codUf=18

