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REABERTURA PARQUES PÚBLICOS ESTÃO FECHADOS DESDE 23 DE MARÇO EM SÃO JOSÉ

Com casos do vírus
em alta, Felicio reabre
Parque da Cidade
Segundo prefeito, funcionamento será
acompanhado dos “cuidados necessários”
para segurança dos frequentadores
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Na semana em que São José
dos Campos ultrapassou a
marca de 1.000 pacientes já
infectados pelo novo coronavírus, o governo Felicio Ramuth (PSDB) anunciou a reabertura do Parque da Cidade,
na região norte do município,
a partir deste sábado.
O anúncio foi feito pelo prefeito em uma transmissão
ao vivo nas redes sociais,
acompanhado do secretário
de saúde, Danilo Stanzani
Júnior e do, também médico,

Claudio Vieira/PMSJC

REABERTO. Parque da Cidade
funciona com restrições

vice-prefeito, Ricardo Nakagawa. Segundo eles, a medida foi
aprovada pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus.
“Com todos os cuidados necessários, todos os equipamentos vão ser bloqueados,
bancos, equipamentos infantis, academias, vai ter gente
tomando conta, para você usar
para dar uma caminhada”, afirmou o prefeito.
Entre as ações de distanciamento planejadas pelo município, estão círculos que devem
ser demarcados na grama para
evitar o contato entre os frequentadores do espaço.
Por enquanto, a reabertura é
válida somente para o Parque
da Cidade. Todos os parques
públicos estão fechados desde
o dia 23 de março em São José
dos Campos, como medida
para evitar aglomerações e a
consequente disseminação do
novo coronavírus.

.

ABRANDAMENTO

TURISMO

Divulgação/PML

Divulgação

Lavrinhas. Decreto reavaliado

Abertos. Turistas retornam

Justiça barra
flexibilizações
de Cruzeiro e
Lavrinhas

Rede hoteleira
funciona com
restrições em
Campos

QUARENTENA. A Justiça bar-

RETOMADA. Uma das prin-

rou parte do modelo de flexibilização adotado até então
nas cidades de Cruzeiro e
Lavrinhas. As decisões foram
proferidas após pedido do
Ministério Público.
Em ambas as cidades, trecho do pedido da promotoria
se baseou na proibição da
inclusão de salões de beleza
e barbearias durante a retomada econômica iniciada no
dia 1º de junho. Segundo o
Plano São Paulo, as duas se
encontram na fase 2, de controle do vírus, que ainda não
incluiria a reabertura desses
estabelecimentos.
As prefeituras informaram
à reportagem que farão as
adequações exigidas.

.

cipais fontes de renda dos
moradores de Campos do Jordão, a rede hoteleira pôde voltar a abrir as portas na cidade
da Serra da Mantiqueira.
A reabertura acontece ao
mesmo tempo em que o Estado liberou atividades do comércio, imobiliárias, de escritórios e concessionárias. Em
Campos do Jordão, a prefeitura também liberou atividades
de templos religiosos, estacionamentos e lava-rápidos.
Segundo o município, o
funcionamento dos hotéis é
mediante ao atendimento de
uma série de normas, como
capacidade máxima de 20%,
higienização constante e
áreas comuns fechadas.

.

