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PROTEÇÃO USO DO ITEM SERÁ EXIGIDO ATÉ O FINAL DA QUARENTENA NO ESTADO DE SP

Máscara passa a ser
obrigatória em ônibus
intermunicipais
Medida, que passa a valer nessa segundafeira, é uma estratégia para tentar evitar a
disseminação do novo coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Passageiros de ônibus intermunicipais somente terão
permissão para viajar se estiverem utilizando máscaras
de proteção facial a partir
dessa segunda-feira (4) na
RMVale e em todo o estado
de São Paulo.
A medida, anunciada pelo
governador João Doria
(PSDB), tem como objetivo evitar a disseminação do
novo coronavírus em transportes públicos, como precaução adicional ao distan-
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EMTU. Passageiros não poderão
embarcar sem as máscaras

ciamento social.
Segundo a Artesp (Agência
de Transporte do Estado de
São Paulo), a obrigatoriedade
do uso de item deve ter a mesma duração da quarentena.
Deve ser de responsabilidade
das empresas de transporte
coletivo intermunicipal, tanto
nas linhas rodoviárias quanto nas suburbanas, proibir a
entrada e a permanência de
passageiros que não estiverem
usando máscara de proteção.
“As empresas serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais
e municipais e advertidas se
identificarmos o não cumprimento desta determinação.
Depois da advertência, serão
multadas”, afirmou o governador de São Paulo.
A agência paulista reforçou
ainda a orientação para que
as pessoas evitem realizar viagens desnecessárias em meio
à pandemia de coronavírus.
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PANDEMIA CIDADES LIDAM COM CHEGADA DE TURISTAS

Cidades turísticas
apostam em barreiras
contra o coronavírus
REFORÇO. Da Serra da Man-

tiqueira ao Litoral Norte, a
chegada de turistas preocupa prefeitos da região. Em
meio à pandemia, as cidades
apostam em barreiras sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus.
As barreiras já foram implantadas em cidades como
São Sebastião, que é a líder
de casos confirmados no Litoral Norte, em Caraguatatuba, que é a maior das litorâneas na região, e em Campos
do Jordão, que se aproxima
do período de maior procura
dos turistas no ano. Nesse
último feriado, 1º de maio,
as três cidades adotaram o
modelo de barreira.
Na ação, motoristas com
placas de outras cidades são
parados, têm temperatura
verificada e recebem orientações sobre medidas de
proteção e prevenção à disseminação do vírus. Em algumas das cidades, aplica-se
ainda produto desinfectante
contra o vírus nos pneus dos
veículos. Moradores das ci-
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Bloqueios. Motoristas são
parados, atendidos e orientados

dades são dispensados dos
bloqueios sanitários.
Nas redes sociais, prefeitos
das cidades turísticas reforçam os pedidos para que os
municípios não sejam alvos
de visitas durante o período
de quarentena.
“Assim que tudo isso passar,
nossa cidade estará de braços
abertos para acolher você.
Por favor, fique em casa”, pediu o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB).
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