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A
partirdapróximasegun-
da-feira, 58 municípios
do Agreste e do Sertão

de Pernambuco avançam para a
etapa 10 do plano de flexibiliza-
ção das atividades econômicas.
As Gerências Regionais de Saú-
de (Geres) de Garanhuns, Arco-
verde, Salgueiro, Petrolina e Ser-
ra Talhada poderão ampliar os
eventos corporativos, sociais e
culturais para até 300 pessoas
ou 50% da capacidade do esta-
belecimento. Também fica libe-
rado o funcionamento dos par-
ques de diversões, parques temá-
ticos e similares terão as ativida-
des liberadas. Além disso, cine-
mas e teatros poderão ampliar

a capacidade para 50%.
As demais regiões permane-

cem na etapa em que se encon-
tram. Com a nova flexibilização,
as cinco Geres se igualam com a
Região Metropolitana do Recife,
Zonas da Mata Norte e Sul e Ca-
ruaru. Já as Geres de Ouricuri e
Afogados da Ingazeira permane-
cem na etapa nove. A expectati-
va é que o estado comece a en-
trar na etapa azul, a 11, conside-
rada o novo normal, a partir do
dia 26 de outubro, com todos os
municípios alcançando essa fase
até o dia 9 de novembro.

“A entrada de todo o estado na
etapa 11 vai colocar em prática
todas as etapas planejadas no
plano de convivência, permitin-
do que todas as atividades eco-
nômicas tenham seu funciona-
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Arcoverde chega à nova etapa na próxima segunda

Crescimento estadual
supera a taxamédia
registrada no país

Volumede serviços tem
quarta alta consecutiva
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Agosto/2020 0,24
Julho/2020 0,36
Junho/2020 0,26
Maio/2020 -0,38

BOLSAS (em %)<
IBOVESPA

-0,09%
DOW JONES

1,91%

08/outubro 5,588
07/outubro 5,623
06/outubro 5,595 6,5335,525

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

3,70

SELIC

Em% ao ano

2,00

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,2588
(-1,13%)

IPCA do IBGE (em%)>

Flexibilização
avança em
58 municípios
Etapa 10 permite eventos com até 300 pessoas e
reabertura de parques nas Geres de Garanhuns,
Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina

mento. Mas é preciso seguir os
protocolos gerais e específicos
para cada setor, além das car-
gas específicas. Nosso plano é
dinâmico e vem sendo implan-
tado de forma gradual e, sendo
possível vamos aumentando as
cargas”, disse Bruno Schwamba-
ch, secretário de Desenvolvimen-
to Econômico de Pernambuco.

Os eventos com até 1.500 pes-
soas, inicialmente, estariam li-
berados para acontecer a partir
do dia 3 de novembro, mas o
Governo de Pernambuco adiou
a data para 1º de dezembro, le-
vando em consideração ofício

do Ministério Público Eleitoral.
“Houve um questionamento do
Ministério Público Federal so-
bre a liberação dos eventos en-
tre 300 e 1.500 pessoas em no-
vembro, na reta final da campa-
nha, o que poderia trazer difi-
culdade de acompanhar todos
os eventos. Então, para não ha-
ver nenhuma confusão entre o
plano de convivência e a cam-
panha eleitoral, veio a decisão
de adiar. Mas já estamos rece-
bendo as solicitações dos orga-
nizadores e vamos analisar ca-
da uma individualmente”, con-
cluiu Schwambach.

O turismo é um setor que
vem apresentando uma len-
ta recuperação por conta da
pandemia do coronavírus e
Pernambuco segue essa ten-
dência. Mesmo que tenha
registrado expansão, o es-
tado registrou o menor ín-
dice de atividades turísti-
cas em agosto entre os 12
locais brasileiros pesqui-
sados pelo IBGE, dentro da
Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS). Em Pernambuco,
o crescimento foi de 12,7%
na variação mensal, contra
19,3% na média nacional. O
Ceará registrou a maior al-
ta, com 85,4%, seguido da
Bahia (48,4%). Ainda assim,
esse é o segundo melhor de-
sempenho pernambucano
desde o início da série his-
tórica, iniciada em janeiro
de 2011, atrás apenas de ju-
lho (22,2%).

PANDEMIA

Turismo se
recupera
lentamente
no estado

Pernambuco registrou cres-
cimento de 3,5% no volume de
serviços em agosto na compa-
ração com julho, sendo a quar-
ta alta consecutiva desde o iní-
cio da pandemia do coronaví-
rus. O desempenho ficou aci-
ma da média nacional, que te-
ve aumento de 2,9%. Apesar do
resultado positivo na variação
mensal, o aumento no estado
foi menor do que o de junho
(5,7%) e julho (4,7%). Na com-
paração com agosto de 2019, a
queda foi bastante acentuada,
de 16,4%, contra 10% no Brasil.

Além disso, as altas consecu-
tivas não foram suficientes pa-
ra que Pernambuco recuperas-
se as perdas causadas pela pan-
demia e a variação ficou negati-
va em 14,4% no acumulado do
ano. Já no acumulado dos últi-
mos 12 meses, a retração foi de
9,8%. Os dados são da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), rea-
lizada pelo IBGE.

Com o resultado, Pernambu-
co ficou em 11º lugar nacional
no crescimento do volume de
serviços. A maior alta se deu no
Amapá, com 7%. Outros estados

do Nordeste tiveram incremen-
to maior do que o Pernambu-
co, como Paraíba e Piauí (5,3%),
Maranhão (4,6%) e Ceará (3,8%).
Por outro lado, a maior retração
entre os estados que apresenta-
ram taxas negativas aconteceu
no Tocantins, de 5,5%.


