
Na Macrorregião 2, a Geres V, no Agreste – que tem Garanhuns como cidade polo vai
para a Etapa 7. Assim, os serviços de alimentação e shopping centers poderão ampliar
seu horário de funcionamento para as 22h. Até o domingo, dia 06/09, os
estabelecimentos estavam funcionando das 10h às 20h (centros de compras) e das 6h
às 20h (alimentação). Agora, todos os municípios da Macroregião 2, que tem Caruaru

e Garanhuns como polos, estão na Etapa 7.

A partir desta
segunda (07/09), 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

As cidades da Região Metropolitana do Recife e de toda Zona da Mata que integram
a Macrorregião de Saúde I permanecem na Etapa 8 do Plano de Convivência com a
Covid-19.
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As cidades da Macrorregião 3 que tem que têm como cidades polo Arcoverde,

Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, seguem na Etapa 6.

Na Macrorregião 4, a Geres VIII, – que tem Petrolina como cidade polo vai para a
Etapa 7. Assim, os serviços de alimentação e shopping centers poderão ampliar seu
horário de funcionamento para as 22h. Até o domingo, dia 06/09, os estabelecimentos
estavam funcionando das 10h às 20h (centros de compras) e das 6h às 20h
(alimentação).

Ainda na Macrorregião 4, a Geres IX, que tem como polos os municípios de Araripina

e Ouricuri, avançou da Etapa 4 para a Etapa 6 nesta segunda, 07/09. Com isso, serão
autorizados os serviços de escritório com 50% da carga, de alimentação com 50% da
capacidade, podendo funcionar das 6h até as 22h, além da reabertura de academias
de ginástica, feiras, shopping centers e comércio varejista de rua com distanciamento
social de 10 metros quadrados para cada cliente. Acontece ainda a volta de 100% do
efetivo do comércio e aluguel de veículos, assim como serviços de vistoria.

Com novos protocolos, o Governo de Pernambuco autorizou a realização de eventos
corporativos com limite máximo de 100 pessoas ou com ocupação de até 30%, o que
for menor, a partir desta segunda-feira (07). A medida vale para todo o Estado, uma
vez que que o setor foi incluído na Etapa 6 do Plano de Convivência das Atividades
Econômicas com a Covid-19. Os eventos contemplados nessa fase podem ser
realizados por empresas públicas, privadas, organizações sociais ou entidades sem fins
lucrativos. Além da limitação de público, outra regra é que os eventos não poderão
ultrapassar as 22h.

EVENTOS CORPORATIVOS

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

