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Em 28/05 

148 Casos 
Confirmados

17 Óbitos



-8 leitos de UTI no 
Hospital Municipal

-40 leitos de 
enfermaria no Hospital 
Municipal de Campanha



-Vídeo aulas para todos 
os alunos da rede 
municipal.

-Cada turma tem aula 
com o seu Professor.



-Campanha #JuntosPorItu

-Mais de 2800 famílias 
receberam auxílio 
alimentação 





Flexibilização 

www.itu.sp.gov.br/flexibilizacao

• Todos os estabelecimentos 
deverão assinar o Termo de 
Responsabilidade 
disponibilizado no site.

• O descumprimento das 
medidas ensejará a aplicação 
de multas e sanções 
criminais.

http://www.itu.sp.gov.br/flexibilizacao


Regras sanitárias para todas as atividades: 

Fornecimento de álcool em gel



Regras sanitárias para todas as atividades: 

Fornecimento de álcool em gel



Primeira Etapa – início em 
01/06
-Setores atendidos: Atividades Imobiliárias, 
Concessionárias, Escritórios, Comércio, Shopping 
Center, Salão de Beleza, Atividades Religiosas;

-Ações sanitárias específicas por setor no site da 
Prefeitura de Itu; 

-Controle na entrada é responsabilidade dos 
estabelecimentos e será fiscalizado;

-Capacidade máxima de 35%. 

-Comércio horário padrão, Shopping das 12h às 20h.



Primeira Etapa – início em 
01/06

- Estão proibidos eventos e/ou ações promocionais 
nos estabelecimentos;

-Salões de beleza seguem funcionando com portas 
fechadas, horário agendado e sem pessoas na sala 
de espera;

-Atividades religiosas devem controlar a entrada e 
podem realizar mais de uma celebração para não 
ocorrer aglomerações.



No nosso site no link: 
www.itu.sp.gov.br/flexibilizacao
temos as regras específicas dos 

setores que estão liberados a partir 
de 01/06 e nos próximos dias iremos 
liberar as regras dos outros setores. 

http://www.itu.sp.gov.br/flexibilizacao


Segunda Etapa –
início previsto em 
15/06
•Será autorizada na medida que 
a etapa anterior for cumprida 
com responsabilidade por toda 
a população, 

-Setores atendidos: Bares, Restaurantes 
e Similares

-Controle na entrada é responsabilidade 
dos estabelecimentos e será fiscalizado.



Terceira Etapa –
início previsto em 
01/07
•Será autorizada na medida em 
que a etapa anterior for 
cumprida com responsabilidade 
por toda a população

-Setores atendidos: Academias 

-Controle na entrada é responsabilidade 
dos estabelecimentos e será fiscalizado



E o retorno às 
aulas ?
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