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Durante o final de semana, a Prefeitura de São Paulo interditou 31 bares e restaurantes. Os 
locais descumpriam as regras de funcionamento estabelecidas para evitar a propagação do 
coronavírus. 

Desde o início da quarentena, 669 estabelecimentos foram interditados.  
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Em coletiva de imprensa realizada na 
sexta-feira (04), a Prefeitura de São Paulo 
anunciou o encerramento das atividades 
do Hospital de Campanha do Anhembi.  
O equimamento emergencial de saúde 
foi inaugurado em 11 de abril, com 870 
leitos, para atender casos de baixa e média 
complexidade de paciente diagnosticados 
com Covid-19.

Desde o dia 1º de agosto, o número de 
leitos do hospital foi reduzido para 370 - 
a unidade passou a operar com 35% da 
capacidade total. Em 1º de setembro, a 
quantidade de leitos foi novamnte reduzida 

Prefeitura anuncia o fechamento definitivo 
do Hospital de Camapanha do Anhembi

para 150. Na sexta (04), 38 pessoas estavam 
internadas no hospital. 

Ao todo, 6.350 pacientes foram 
atendidos e mais de 80 mil exames foram 
realizados no Hopital nesse período. O 
fechamento definitivo deve ocorrer até a 
próxima quinta, 10 de setembro.

Segundo a Prefeitura, o fechamentodo 
Hospital de Campanha do Anhembi foi 
possível porque leitos permanentes foram 
criados  em outros equipamentos de saúde 
no município. Durante a pandemia, oito 
hospitais foram entregues na cidade de São 
Paulo.

ECONOMIA

Na última sexta-feira (04), a Prefeitura 
autorizou o funcionamento de salões de 
festas, bailes, buffets, casas de música, boates, 
discotecas e danceterias como restaurantes 
enquanto as atividades principais destes 
estabelecimentos estiverem suspensas, por 
conta da pandemia do novo coronavírus. De 
acordo com a medida, não é necessário  um 
novo alvará para o funciomanento desses 
estabelecimentos. 

O decreto reforça que os locais devem 
seguir todos os protocolos sanitários dos 
bares e restaurantes, como a restrição de 
público e a  disponibilidade de álcool em gel 
para os trabalhadores e os clientes.

COZINHA CIDADÃ
Mais de 1 milhão de marmitas foram 

entregues para a população em situação de 
rua pela Rede Cozinha Cidadã. O projeto 
possibilita a sobrevivência de pequenos 
restaurantes, por meio do subsídio de R$ 
10,00 por refeição, e atende a população 
vulnerável da capital paulista. 

O programa conta com 78 restaurantes 
habilitados, que entregam as refeições nas 
regiões da Sé, Mooca, Santo Amaro, Santana, 
Lapa, Pinheiros e Vila Mariana. A previsão de 
que a Cozinha Cidadã continue em atividade 
até 22 de setembro. 

ATENDIMENTO ÀS MULHERES
A Prefeitura de São Paulo tem investido 

nas ações de apoio e acolhimento às vítimas 
de violência durante a pandemia. No mês 
de agosto, os 13 equipamentos municipais 
de proteção às mulheres realizaram 812 
atendimentos. Ao longo de 2020, 6.385 
mulheres foram atendidas na rede municipal.

Para ajudar aquelas que precisam sair 
de casa por conta da violência, foi criado o 
auxílio-aluguel, que oferece um benefício 
de R$ 400,00 por mês às mulheres vítimas 
de violência. O benefício deve atender 2.100 
mulheres até dezembro de 2020.

A Prefeitura de São Paulo divulgou as regras 
para os protocolos sanitários de reabertura 
de cinemas no sábado (05). As medidas foram 
publicadas no Diário Oficial do município e 
estabelecem o funcionamento dos cinemas 
com 60% da capacidade, o espaçamento 
entre as poltronas e a obrigatoriedade do 
uso de máscaras durante as sessões. Ainda 
segundo a publicação, os cinemas poderão 
receber clientes por oito horas por dia. 

A expectativa é de que a retomada do setor 
cultural ocorra na Fase 4 (verde) do Plano São 
Paulo; a Prefeitura projeta que a cidade entre 
nesta fase a partir da segunda quinzena de 
setembro. 
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LINKS ESPECIAIS:
Coronavírus: o que é, quais são 
os sintomas e como se prevenir

Veja os mitos e verdades
sobre o novo coronavírus

Veja a situação epidemiológica
do município de São Paulo

NÚMEROS DO COVID-19
NA CIDADE DE SÃO PAULO:

307.009 casos
11.711 óbitos
(Dados divulgados em boletim

epidemiológico de 8 de setembro; 
número de óbitos levantado 

pelo SIVEP)

  

ACESSE NOSSOS OUTROS MATERIAIS:

Mapeamento internacional de ações realizadas
para o enfrentamento à COVID-19

São Paulo City: actions taken to tackle the coronavirus

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/index.php?p=295099
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