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Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

link:   https://www.youtube.com/watch?v=B9OW7FTP50A

A mudança e reformulação, partiu da necessidade de tornar o nosso site mais 
acessível. Com isso tornou-se necessário desenvolver uma plataforma mais 

amigável a todos os usuários e a todos os dispositivos existentes na 
atualidade, computadores, notebooks, tablets, smartphones etc. 

Navegue e divulgue o novo site da Aquarius.
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Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br

Dicas - SPPA

Governo de SP anuncia programa de retomada de 
atividades econômicas

Férias Aniversariantes do Mês

¤ 04/06 - Norival (logística)

¤ 16/06 - Josiana (RH)

¤ 17/06 - Déia (financeiro)

¤ Marcelo (logística)

¤ 17/06 - Phillipe (vendedor)

¤ 30/06 - Anderson (gerente)

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (27) um 
programa de flexibilização das regras de isolamento social no estado. O plano 
"Retomada Consciente" prevê a prorrogação da quarentena por 15 dias, a partir 
de 1º de junho, mas permite que prefeitos autorizem a reabertura de 
estabelecimentos com base em indicadores atribuídos às regiões dos 
municípios. 

O modelo estabelece cinco fases representadas em cores, cada uma delas 
permite a retomada de determinadas atividades. Os parâmetros são definidos 
conforme uma série de critérios, como a taxa de ocupação de UTIs, o total de 
leitos hospitalares por 100 mil habitantes e dados epidemiológicos de mortes e 
infecções pelo novo coronavírus.

• Fase 1 (vermelha) impõe o rigor máximo de medidas de distanciamento social. 
Municípios enquadrados nessa categoria podem manter o funcionamento 
apenas de serviços essenciais.

• Fase 2 (laranja) é a primeira etapa de afrouxamento, os prefeitos poderão 
determinar a abertura de concessionárias, atividades imobiliárias, escritórios, 
comércio varejista e shoppings. As atividades ainda devem seguir algumas 
restrições e protocolos de segurança. Shoppings, por exemplo, serão obrigados 
a adotar ações para evitar aglomerações.

• Fase 3 (amarela) flexibiliza restrições para imobiliárias e escritórios enquanto 
autoriza a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza. 

• Fase 4 (verde) libera o funcionamento de academias. 

• Fase 5 (azul) permite a retomada de todos os setores da economia, incluindo 
serviços e eventos que geram aglomerações, como cinemas e teatros, desde 
que sejam respeitados protocolos de higiene e distanciamento social.

Os indicadores serão reavaliados a cada semana e as regiões poderão progredir 
ou regredir de fase a cada 15 dias.  

Em mapa publicado pelo governo, a cidade de São Paulo foi enquadrada na fase 
2 (Laranja). Isso significa que a partir do dia 1º de junho, o prefeito Bruno Covas 
pode dar início à regulamentação da abertura de shoppings, escritórios e 
comércios, seguindo as devidas restrições.

Nenhuma região do estado foi classificada nas fases 4 e 5. Já a Baixada 
Santista, a Grande São Paulo e a região de Registro ainda se encontram na 
primeira fase e, portanto, manterão as medidas máximas de isolamento social.

Plano conta com cinco fases de relaxamento de medidas de isolamento social; Cidade de São Paulo pode dar 
início a reabertura de shoppings e escritórios a partir de 1º de junho.
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há 
31 dias sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

FONTE: https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/governo-de-sp-anuncia-programa-de-retomada-de-atividades-economicas/101353


