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Resumo: 

 

O mundo passa atualmente por uma situação delicada. A Humanidade está sob ataque de 

um vírus novo e potente, altamente contagioso, cientificamente denominado SARS-CoV-

2, também conhecido como COVID-19. Sua incidência iniciou-se em uma pequena 

província chinesa e alastrou-se por todo o mundo. Urge que nossos governantes encontrem 

meios para conter seu avanço, mas para tanto é preciso que entendamos o que está sendo 

feito, quais as medidas protetivas e preventivas vêm sendo tomadas para que o vírus seja 

detido. O objetivo deste trabalho é portanto analisar como ocorreram as publicações dos 

decretos oficiais contendo as orientações normativas ao período da pandemia do covid-19 

e aos planos de retomada da economia dos nove (09) estados do nordeste brasileiro. A 

metodologia utilizada para sua execução foi a pesquisa documental pautada em uma análise 

de conteúdo. O resultado a que chegamos é de que nenhum dos estados estudados 

encontrava-se neste momento preparado para enfrentar uma crise de tamanha proporção, 

em especial no que refere-se ao setor da saúde, que de muito tempo já vinha sofrendo 

inúmeros problemas, como a falta de recursos e investimentos no setor. Alie-se a isso, a 

crise econômica que instalou-se em todo o país, causada não apenas pelo assolamento do 

vírus, mas por fatores diversos, e cuja pandemia só serviu para agravar. 

 

Palavras-chave:  Planos de Retomadas Econômicas. Decretos Estaduais. Pandemia. Estados 

Nordestinos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a humanidade tem vivido uma realidade atípica, onde as máscaras de proteção se 

tornaram peças indispensáveis na vida cotidiana pois, desde o fim do ano de 2019 o mundo “ganhou” 

um inimigo até então desconhecido. Um vírus cientificamente chamado de SARS-CoV-2,  ou COVID-

19, o qual ataca principalmente o sistema respiratório, podendo vir a ocasionar quadros graves de 

pneumonia ou mesmo atacar outras partes do organismo humano, levando graves consequencias ao seu 

portador. 

O novo coronavírus, como é popularmente chamado, foi constatado pela primeira vez na China, 

em novembro de 2019 e segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS),  até julho de 2021, 

já havia infectado mais de 195 milhões de pessoas em todo o mundo. Do seu surgimento na província 

de Wuhan até a sua chegada ao Brasil, dois meses se passaram e antes mesmo que o primeiro caso fosse 

confirmado no país, atento aos alertas emitidos pela OMS, o Governo Federal já se pronunciava através 

da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na qual dispunha sobre as possíveis medidas a serem 

tomadas caso houvesse detecção do vírus em solo brasileiro. (BRASIL, 2020)  

Pautando-se por esta lei, os estados brasileiros, cada um ao seu modo, iniciaram os protocolos 

necessários ao estabelecimento da quarentena e do isolamento social em seus territórios. Para tanto, 

foram emitidos Decretos, Resoluções, Portarias e até mesmo Notas Técnicas, que foram publicados na 

medida em que se tornavam necessários em cada estado.  

A problemática do presente trabalho é identificar quais as medidas adotadas pelos estados 

nordestinos durante a pandemia da COVID-19 e as providencias tomadas pelos mesmos para a retomada 

das atividades econômicas em cada um dos 9 estados. Preternde-se portanto, analisar como ocorreram 

as publicações dos Decretos Oficiais que continham as orientações normativas para o período da 

pandemia do novo coronavírus e aos planos de retomada da economia dos nove (9) estados do nordeste 

brasileiro.  

Os pontos específicos a serem averiguados são: A análise dos decretos com as orientações no 

período da pandemia da COVID-19 e as publicações dos planos de retomada da economia nos estados 

da Região Nordeste; realizar uma análise comparativa das principais ações de cada estado e identificar 

os pontos de discrepância entre as ações adotadas por cada governo.  

O presente estudo, que foi realizado no ano de 2020 entre o período de março à novembro, se 

justificou pela necessidade em ampliar o conhecimento acadêmico acerca de tudo que se refere a 

temática da COVID-19 nos estados brasileiros, quais os impactos gerados na sociedade nos âmbitos 

economicos e de saúde pública. Ambos os setores foram os mais atingidos com a dissipação da doença 

e existe uma necessidade urgente em entendermos como cada estado tem enfrentado esta crise e quais 

as possibilidades para o período pós pandêmico. 



 
 

 3 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Em 08 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foram registados os primeiros 

casos de uma pneumonia cujo patógeno causador era ainda desconhecido do homem. Naquele momento, 

muitos acreditavam tratar-se de apenas mais uma dessas viroses, que não chegam a causar grandes danos 

ao organismo humano. Segundo estudo realizado por especialistas chineses e publicado pelo The New 

England Journal of Medicine, somente posteriormente, o vírus foi identificado.  

O patógeno foi identificado como um novo betacoronavírus com envelope de RNA 2, 

atualmente síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2 (SARS-CoV-2), que tem uma 

semelhança filogenética com o SARS-CoV. Pacientes com a infecção foram documentados tanto em 

hospitais quanto em ambientes familiares. (GUAN et al. 2020)  

O novo vírus é também conhecido pelo nome de COVID-19 ou coronavirus. Os sintomas desta 

nova doença se assemelham aos de uma gripe e pode, ou não, apresentar tosse, febre e dificuldades de 

respiração. Em casos mais graves, podem atacar órgãos internos, como o coração, o pulmão e até mesmo 

o fígado ou o intestino. Sua propagação se dá através de gotículas presentes no ar ou em superfícies 

sólidas. (BRASIL, 2020a)  

Ainda em 2019, na China, os casos evoluíram rapidamente e na primeira semana do mês de 

janeiro de 2020, 44 casos já haviam sido confirmados na China. Durante todo o mês de janeiro, a situação 

só se agravou, o vírus se propagou por outras cidades e transpôs as fronteiras do continente asiático, 

chegando nas grandes cidades da Europa. Em 30 de janeiro a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

emitiu o alerta de emergência internacional (OMS, 2020).  

Até então, tudo o que se sabia aqui no Brasil, era o que podia ser visto nos noticiários ou 

pesquisado em sites na internet. Pessoas estavam morrendo por uma doença desconhecida e o vírus 

causador de tal doença estava se propagando rapidamente.  

Mediante a situação de alerta, o Governo Federal também emitiu alertas preventivos e na data 

de 06 de fevereiro publicou a Lei de nº 13.979, a qual “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019”. (BRASIL, 2020b). 

O primeiro caso confirmado de coronavirus no Brasil, data de 29 de fevereiro de 2020. Este fato 

ocasionou o início de discussões especulativas em todos os setores de nossa sociedade e ocasionou a 

adoção de inúmeras medidas preventivas por todos os estados da federação.  

Como se sabe, a alta carga viral da covid-19 exigiu a adoção de medidas de restrição do convívio 

social, tendo por objetivo diminuir a propagação do vírus. Dentro do contingente de medidas impostas 
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inicialmente pela lei 13.979/20, o Governo Federal determinou a restrição da continuidade de diversas 

atividades (econômicas ou não) consideradas não essenciais, afetando shoppings centers e demais 

estabelecimentos comerciais, indústrias, escritórios, escolas e até mesmo setores do serviço público, 

uma vez que além das escolas também universidades e repartições ligadas a administracão direta e 

indireta dos estados e que desenvolviam atividades  consideradas como nao essenciais, foram uma a 

uma, fechando suas portas ao atendimento presencial . (CORIOLANO; FARIA; BONANE, 2020)  

 

Apesar de todas as medidas tomadas, estas não foram suficientes para evitar a propagação do 

vírus em território nacional e ao longo do segundo trimestre do ano de 2020 a incidência de novos casos 

aumentou a um nível até então, inimaginável, trazendo consigo um elevado número de mortes por 

COVID-19. A evolução de novos casos e de mortes por COVID-19 no Brasil e no mundo, podem ser 

verificadas nos gráficos 01 e 02 abaixo. 

 

 

Gráfico 1 –Casos acumulados de COVID-19 / 2020 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados da Organização Mundial de Saúde, (OMS, 2020) 
 

 

 

Gráfico 2 – Óbitos acumulados de COVID-19 / 2020  

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados da Organização Mundial de Saúde, (OMS, 2020) 

 

Não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma pandemia, no entanto, dado o desenvolvimento 
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tecnológico de que a humanidade dispõe, e todo o conhecimento cientifico que no cerca, esperava-se 

que as consequências socioeconômicas de um surto como esse fossem bem menores e bem menos 

sentida por todos, conforme aponta Lucena (2020). 

No contexto histórico de algumas pestes pandêmicas, podemos citar a Peste de Justiniano que 

se alastrou por todo o mundo mediterrâneo de 527 a 569 e a Gripe Espanhola que eclodiu inicialmente 

em 1918 e se alastrou até 1920 infectando em torno de um quarto da população mundial. Outras 

epidemias conhecidas como febre amarela; sarampo; varíola; tuberculos e H1N1 envolveram, além da 

crise sanitárias dos países, graves crises econômicas e sociais. Nestes contextos, as políticas e a 

participação social tornaram-se crescentemente fundamentais no debate, conquista e formulações de 

soluções e ideias para a garantia do direito à saúde (LUCENA, 2020).  

O fato é que a sociedade não estava preparada para tal evento. Doenças infecciosas sempre 

existiram, mas esta atingiu proporções gigantescas em um curto período de tempo. Os governos tiveram 

de reagir rápido e muitas medidas emergenciais tiveram de ser implantadas em um tempo mínimo, de 

forma a garantir o menor impacto possível na sociedade.  

No Brasil, cada estado da federação teve autonomia para implantar suas próprias medidas 

protetivas e preventivas, de acordo com a necessidade de cada um, uma vez que o COVID-19 atingiu 

de forma diferenciada cada região do país, como podemos ver nos gráficos 3 e 4. 

 

 

Gráfico 3 – Casos acumulados de COVID-19 por região do Brasil/2020 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020a). 
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Gráfico 4 – Óbitos acumulados de COVID-19 por região do Brasil /2020 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020a). 

 

Frente as grandes dificuldades enfrentadas, o Ministério da Saúde vem divulgando o máximo 

de informações possíveis, emitindo inclusive documentos que auxiliem os estados a enfrentarem essa 

crise. Na verdade, cada ministério, à sua maneira, vem tentando se organizar, de maneira a ajudar a 

população no enfrentamento da crise pandêmica que se instalou e parece não querer ir embora.  

A região do Nordeste é uma das que mais sofrem com o impacto da crise, sendo a segunda mais 

afetada pelo coronavirus, tendo até o final do ano de 2020, cerca de 1.579.839 de infectados e um total 

de 43.882 mortes, estando atrás apenas da região Sudeste. (BRASIL, 2020a). 

 

METODOLOGIA  

 
Segundo Saunders, Lewis e Thornhill (apud CORDEIRO, 2021, p. 35) quando finaliza-se o 

tópico de estudo e a revisão da literatura, é apresentado então qual é o alinhavo da pesquisa, qual amostra 

será utilizada e quais métodos serão utilizados para a coleta, tratamento e análise de dados avaliados na 

pesquisa acadêmica. 

Este estudo trata-se de uma Pesquisa Documental, conforme explica SILVA (2007) por tratar-

se de uma pesquisa que teve sua elaboração “a partir de materiais que não receberam tratamento 

analítico” por se tratarem de informações obtidas a partir de documentos oficiais dos governos dos 

estados do Nordeste do Brasil.  

Além disso, os integrantes do grupo pesquisaram dados secundários de cada estado do Nordeste 

e que foram divulgados no portal de informações oficiais dos governos de cada Estado, buscando obter 

informações sobre como foram executadas as ações em particular de cada território da federação com o 

foco no nordeste, para no final realizar uma análise do conteúdo, avaliando o que mudou de um estado 

para o outro, em cima de critérios pré-estabelecidos. Segundo Bardin (1977) este tipo de estudo se utiliza 
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de técnicas de análise do enriquecimento da ideia comunicativa e cujo objetivo principal seria extrair a 

essência por traz da mensagem. Assim, a análise de conteúdo seria: 

 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo de mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

(BARDIN, 1977 apud OLIVEIRA, 2011, p. 47). 

 

No plano de análise de dados, utilizou-se critérios pré definidos visando atender as indagações 

específicas ao qual essa pesquisa se propõe, de forma que os principais pontos acerca das medidas 

adotadas em cada estado sejam evidenciadas.Os critérios utilizados para essa análise em cada estado 

foram, de maneira padrão os seguintes:  

 
• Elaboração do protocolo de reabertura;  

• Medidas para os setores reabrirem;  

• Variáveis e critérios estabelecidos para o avanço de fases;  

• Medidas de cuidados gerais;  

• Medidas para fiscalizar e monitorar a reabertura;  

• Medidas de comunicação e transparência;  

• Medidas para os setores de Turismo e cultura;  

• Medidas de assistência social e de auxilio fiscal;  

• Ações de sustentabilidade e meio ambiente  

 

RESULTADOS  

 

A região Nordeste, objeto da presente pesquisa, foi uma das mais afetadas no Brasil. A julgar-

se pelo seu tamanho territorial e/ou pela densidade populacional. O fato é que desde que o Ministério 

da Saúde emitiu alertas e diretrizes para prevenção e contenção do coronavírus, os governadores dos 

estados nordestinos reagiram, emitindo também seus alertas e elaborando medidas de prevenção e 

contenção, através de Decretos, Portarias e Notas Técnicas, buscando manter a população segura e ciente 

do que estava acontecendo no Brasil e no mundo.  

Todos os estados da região Nordeste foram afetados, em maior ou menor grau, conforme a tabela 

01. 



 
 

 8 

 
Tabela 01 – Casos acumulados de COVID-19 por região do Brasil /2020 

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do Ministério da Saúde, (BRASIL, 2020). 

 
 

Observamos também na pesquisa que os governos estaduais e em alguns casos municipais, 

emitiram suas diretrizes de forma individual, conforme suas necessidades. 

 

Analisemos a seguir, de acordo com cada estado da região nordeste, as medidas adotadas por 

cada um deles, entre o período de março à novembro de 2020: 

 
 ALAGOAS  

 

O estado do Alagoas publicou um total de 26 decretos, além de manter um site oficial como 

forma de manter as informações relativas à COVID-19 disponíveis a toda a população. O Plano de 

retomada estava inserido no Decreto nº 70.145 de 22 de junho de 2020 e dividiu a economia por setores: 

Comércio, turismo, bares e restaurantes e define os critérios para avanço da retomada econômica, assim 

elencados:  

▫ Taxa de ocupação de leitos de UTI 

▫  Taxa de ocupação de leitos clínicos  

▫ Variação de número de óbitos  

▫ Variação de números de casos  

▫ Razão de casos ativos por casos recuperados  

 

O Decreto trazia também, ações de auxílio fiscal para Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Destaque 

para o processo de credenciamento junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo para fins de compra de 1.000.000 (um milhão de unidades) de máscaras de tecido produzidas 

por Microempreendedores Individuais - MEIs, Microempresas –MEs, Empresas de Pequeno Porte – 

EPPs, Associações ou Cooperativas do ramo de confecção, todas com residência ou sede no estado.  
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BAHIA 

 

De acordo com informações do Diário oficial do Estado da Bahia (DOE) e Portal do governo 

do estado, foram publicados cerca de 274 Decretos Estaduais para o enfrentamento da situação. O Plano 

de Retomada da Economia no estado da Bahia pode ser encontrado no Decreto Estadual nº 32.580 de 

15 de julho de 2020, que dispõe sobre critérios de reabertura dos setores que tiveram as atividades 

suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento e prevenção do patógeno. 

No Plano está descrita a divisão da economia por setores: Indústria, comércio, turismo, cultura 

(eventos, cinema, teatro), bares e restaurantes, educação e outros serviços. A retomada foi programada 

para ser gradual e progressiva, em ciclos de 14 dias, para preservar a capacidade do sistema de saúde. 

Foram também tomadas medidas de proteção gerais a saúde de todos, como medidas de 

distanciamento social, medidas de higiene, proteção e etiqueta social respiratória.  

Buscando manter os cidadãos informados, foi criado um site exclusivo para alimentação de 

informações diárias acerca de como estão as taxas relacionadas à COVID-19 na Bahia. 

Sobre a participação social, o governo do estado da Bahia mantém um Portal de comunicação 

criado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), onde são publicadas 

informações relevantes em parcerias com profissionais habilitados, onde qualquer pessoa pode estar 

lendo e contribuindo com sugestões e comentários, até para o fomento à geração de conhecimentos e 

informações científicas por parte de pesquisadores.  

Como forma de medidas de auxílio social, destaque para medidas voltadas as famílias de baixa 

renda beneficiárias de tarifa social que residam no estado da Bahia, onde o governo se encarregou de 

custear três faturas residenciais de água (mensais) cujos consumos mensais fossem iguais ou inferiores 

a 25m³ (vinte e cinco metros cúbicos), conforme Lei nº 14.256 de 06 de abril de 2020, publicada no 

DOE em 07/04/2020 além de pagar 3 faturas residenciais (mensais) consecutivas de luz de 3,5 milhões 

de baianos (pessoas com Cadastro Social com consumo de até 100 KWh por mês) - Lei nº 14.255 de 03 

de abril de 2020, publicada no DOE em 04/04/2020.  

O plano trouxe também, ações e auxílio fiscal para Pessoa Física e Pessoa Jurídica, na forma 

de:  

▫ Isenções fiscais; 

▫ Orientação administrativa/contábil/jurídica;  

▫ Contratação de mão de obra local para a costura de máscaras, por exemplo - programa 

“trabalhando em rede no combate ao coronavírus” que produziu 2 milhões de máscaras de 

proteção artesanais para distribuição gratuita.  

 

 



 
 

 10 

CEARÁ  

 

O governo do estado do Ceará emitiu 39 decretos normativos para o combate ao novo 

coronavírus, além de medidas voltadas ao remanejamento de orçamento para investimento no 

enfrentamento à pandemia.  

O Plano de Retomada da Economia no estado do Ceará pode ser encontrado no Decreto Estadual 

nº 33.684, de 18 de julho de 2020, onde trás a divisão da economia por setores: Indústria, comércio, 

turismo, cultura (eventos, cinema, teatro), bares e restaurantes, educação e outros serviços, além de 

conter medidas de proteção gerais a saúde de todos, como distanciamento social; medidas de higiene, 

proteção e etiqueta social respiratória.  

Como critérios de avaliação, cita-se:  

▫ Taxa de ocupação de leitos de UTI  

▫ Taxa de ocupação de leitos clínicos  

▫ Variação de número de óbitos  

▫ Avaliação epidemiológica  

Além dos itens citados acima, havia a descrição do cenário, das atividades liberadas e suspensas, 

impacto na economia, transição de fases e critérios utilizados. 

No que se refere ao turismo, as medidas adotadas foram a higienização dos colaboradores, limite 

de clientes nos estabelecimentos, distanciamento em recepções, pagamento por meios eletrônicos, 

medidas relacionadas a filas, demarcação em áreas de circulação, desinfecção de itens, limpeza 

frequente de estações de trabalho e regras para delivery e preparo de comida. 

 

 

MARANHÃO  
 

O estado do Maranhão foi o que teve menor organização quanto a divulgação do seu Plano de 

Retomada Economica.  

Publicou 59 Decretos e teve seu Plano de retomada publicado em meados do mês de maio de 

2020, não sendo compactado em um único documento, os quais discorrem sobre o cenário ideal para a 

reabertura gradual da economia, porém de forma subjetiva. Os critérios para mudança de fase seriam: 

▫ Taxa de ocupação de leitos de UTI;  

▫ Taxa de ocupação de leitos clínicos; 

▫ Variação no número de óbitos; 

▫ Variação no número de novos casos.  

O monitoramento e a fiscalização ocorreram através do trabalho da Vigilância Sanitária, na qual 

assumiu a responsabilidade de produzir normas técnicas, contribuir com os protocolos e orientar a 
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sociedade de forma ampla.  

 

 

PARAÍBA  

 

O estado da Paraíba teve um total de 20 Decretos relativos à COVID-19 publicados, ao qual 

teve maior destaque o Decreto nº 40.304, de 12 de junho de 2020, o qual trata do Plano de retomada 

econômica, chamado de “Novo normal PB”. Em uma ação conjunta que envolveu membros da 

sociedade civil, membros dos setores da indústria, membros da saúde e da secretaria de saúde do estado 

da Paraíba. Cconforme está descrito no Decreto Estadual nº 40.304, o Governo da Paraíba elaborou um 

plano, disponível no portal do governo da Paraíba,  para orientar a todos como seria a retomada gradual 

da economia paraibana de modo que os serviços essenciais e não essenciais tivessem orientações 

técnicas sobre como realizar a volta das suas atividades, frente ao cenário pandêmico.  

Em relação ao plano de reabertura da economia, foram previstas algumas medidas de proteção 

gerais a saúde de todos, como:  

▫ Isolamento domiciliar para pessoas com sintomas e grupos vulneráveis;  

▫ Distanciamento social;  

▫ Monitoramento de contato de casos sintomáticos;  

▫ Medidas de Higiene, proteção e etiqueta social respiratória.  

Os critérios apresentados no Plano de reabertura da economia foram instituídos em fases que 

englobam variáveis como:  

▫  Taxa de ocupação de leitos de UTI; 

▫ Taxa de ocupação de leitos clínicos; 

▫ Variação de número de óbitos;  

▫ Variação de número de casos;  

▫ Taxa de Progressão de Casos Novos (TPCN);  

▫ Taxa de Letalidade Observada (TLO);  

▫ Taxa de Obediência ao Isolamento Social (TOIS);  

▫ Taxa de Ocupação Hospitalar Observada (TOH).  

Ressalta-se aqui o fato de que o plano de retomada não cita medidas específicas ao setor da 

cultura, mas a Paraíba adotou algumas medidas diferenciadas dos outros estados do Nordeste, 

especificamente no que se refere ao setor de turismo.  

Em agosto, o Governo da Paraíba, em parceria com a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), 

criou um plano para retomada do seu turismo, através de uma ação de projeto de extensão chamada 

“UFPB no combate à COVID-19” “Turismo + Seguro na Paraíba: Adoção e validação dos Protocolos 

de Segurança em Equipamentos Turísticos da Paraíba”, no qual o foi criado um documento com 
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instruções de como retomar o turismo na região da grande João Pessoa.  

Além do monitoramento da evolução do COVID-19, o estado da Paraíba desenvolveu alguns 

mecanismos para facilitar a comunicação do Governo Federal e da Secretaria de Saúde com a população, 

o DISQUE 123, que consiste em um serviço que o Governo estadual mantém por meio da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH) e que permanece atendendo a população, mesmo com as 

restrições no expediente presencial dos servidores estaduais. Neste período de quarentena, onde a 

orientação de isolamento social é uma das ferramentas utilizadas na prevenção do Covid-19, o Disque 

123 atende em plantão diário, das 6h à meia noite. Também foi disponibilizado pelo governo, conforme 

ação de divulgação realizada no perfil oficial do governo estadual da Paraíba no Instagram, o canal de 

dúvidas pelo WhatsApp.  

O plano trouxe ainda ações e auxílio fiscal para Pessoa Física e Pessoa Jurídica, na forma de 

Isenções fiscais e perdão/suspensão de dívidas.  

 

 

PERNAMBUCO  

 

Observou que ocorreram poucos decretos publicados, se comparados aos outros estados. No dia 

01 de junho, o Governo do estado de Pernambuco lançou o “Plano de Convivência para a COVID-19”, 

onde consta a divisão da economia por setores: Indústria, comércio, cultura (eventos, cinema, teatro), 

bares e restaurantes, educação, escritórios de serviços autônomos, áreas comunitárias/publicas de lazer 

e outros serviços, buscando ainda a representatividade, o plano de retomada previu a participação social 

de Instituições Científicas, Sociedade Civil e outros interessados.  

Os critérios para mudança de um estágio para o outro na reabertura da economia Pernambucana 

foram: 

▫ Variação de número de óbitos; 

▫ Variação de número de casos.  

As informações de transparência nas contratações públicas realizadas pelo governo de 

Pernambuco estão disponíveis no site do governo, onde podem ser acessadas as despesas detalhadas 

relacionadas à COVID-19 além das contratações emergenciais realizadas também ligadas a este fim. 

PIAUÍ  

 

Os decretos foram publicados no estado do Piauí entre março e novembro de 2020. O Governo 

do estado do Piauí definiu que as mudanças de fases da retomada econômica seriam precedidas por uma 

avaliação epidemiológica, levando em consideração o ciclo da COVID-19 (14 dias). A avaliação 

ocupacional foi por atividade econômica, considerando os riscos das ocupações diante da retomada e 

buscando minimizar a aglomeração.  



 
 

 13 

Dentre as medidas adotadas, cita-se:  

▫ Isolamento domiciliar para pessoas com sintomas e grupos vulneráveis;  

▫ Distanciamento social;  

▫ Medidas de higiene, proteção e etiqueta social respiratória;  

▫ Testagem;  

▫ Barreiras sanitárias; 

▫ Campanhas educativas.  

Sobre as medidas do turismo somente no mês de agosto os serviços de alojamento (hotéis e 

similares) foram liberados para funcionamento, incluindo serviços de alimentação e bebidas com 

atendimento presencial. As agências de viagens, turismo e organização de eventos (exceto culturais e 

esportivos) que se enquadrassem nas condições do protocolo de segurança também estavam inclusas no 

plano de retomada da economia.  

 

 

RIO GRANDE DO NORTE  

 

O Plano de Retomada da Economia no Estado do Rio Grande do Norte pode ser consultado no 

Decreto Estadual nº 29.815, de 07 de julho de 2020. Neste decreto podem ser encontradas descrições de 

cenários, ciclos de abertura da economia, critérios de avaliação e de segurança sanitária, criação de 

comitês de avaliação dessas condições, de acordo com os setores da economia, além de um conjunto de 

recomendações das melhores práticas para cada nível de risco da classificação (bandeira) aplicada ao 

governo estadual e municípios, objetivando-se a construção de uma trajetória de melhoria das condições 

sanitárias, produtivas e do convívio social.  

O governo do estado emitiu 40 decretos normativos para o combate ao novo coronavírus, além 

das medidas voltadas ao remanejamento de orçamento para investimento no enfrentamento à pandemia.  

A divisão da economia ocorre por setores: Indústria, comércio, turismo, cultura (eventos, 

cinema, teatro), bares e restaurantes, educação e outros serviços. Os critérios para a mudança de um 

estágio para o outro na abertura da economia potiguar são: 

▫ Taxa de ocupação de leitos de UTI; 

▫ e o próprio Protocolo geral de recomendações higiênico sanitárias.  

Ao longo dos meses de pandemia, o Governo do Rio Grande do Norte incentivou a circulação 

de informações pelos rádios, conforme previsto nos planos, assim como em outros meios de 

comunicação.  

Com relação à recursos do governo, todos os recursos aplicados pelo Governo estadual em 

compras e serviços emergenciais no combate à pandemia da COVID-19 estão listados na aba Compras 
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e Serviços do Portal da Transparência do Rio Grande do Norte, mantido e atualizado pela Controladoria-

Geral do Estado (CONTROL – RN).  

No que se refere ao Turismo no estado, há um criterioso cuidado para com os colaboradores, 

clientes, hospedagens, higienização dos ambientes e alimentos, uso de EPI's, medidas preventivas acerca 

da formação de filas, pagamentos, uso de mesas e cadeiras, cardápios, ventilação e climatização, 

banheiros, alimentos crus e sistemas de delivery.  

Em relação às medidas de assistência social, podemos citar as medidas protetivas e preventivas 

para idosos, deficientes; gestantes, crianças e adolescentes; estímulo a empregabilidade; acesso 

garantido ao abastecimento de água e energia elétrica; continuidade da merenda escolar. 

Além do mais, foi feita uma parceria entre o governo e a Associação de Supermercados do 

estado para doação de mais de 50 toneladas de alimentos, a partir de doações vindas dos próprios 

consumidores dos supermercados associados. 

 

 

SERGIPE  

 

O estado de Sergipe publicou, 13 decretos referentes as medidas destinadas ao combate e 

prevenção da COVID-19. O Plano de retomada da economia teve sua origem no Decreto Estadual nº 

40.605 de 01 de junho de 2020. 

De uma forma geral, o decreto criou o Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE), e 

ressalte-se o fato de que todos os decretos relacionados a contenção do coronavírus e a retomada das 

atividades econômicas podem ser encontradas no site criado especialmente para manutenção das 

informações acerca da COVID-19 no estado (https://todoscontraocorona.net.br/decretos/).  

Assim como todos os demais estados brasileiros, o estado de Sergipe encontra-se as voltas com 

demandas que exigem pronta atenção, sendo as mais urgentes aquelas que referem-se às questões de 

manutenção da saúde dos cidadãos, sendo seguida também por demandas referentes à economia local.  

 
O governo do estado de Sergipe mantém um Portal no qual são publicadas informações relativas 

ao coronavírus como boletins, decretos e portarias, além de informações relativas a transparência e 

notícias variadas (https://todoscontraocorona.net.br/). 

Como pontos de assistência social a população, o governo adotou uma série de medidas como 

a suspensão de cortes por falta de pagamento; suspensão no aumento de tarifas e criou o cartão mais 

inclusão, que fornece acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.  
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CONCLUSÕES 

 

Com a rápida mudança de cenário ocasionada pela propagação da doença causada pelo novo 

coronavírus é quase impossível medir os impactos gerados em nossa sociedade. União, estados e 

municípios vem trabalhando arduamente na tentativa de minimizar seus efeitos buscando obter o bem-

estar das pessoas, não somente enquanto durar a pandemia, mas também no período pós-pandêmico.  

 

Para a conclusão deste trabalho, as pesquisadoras realizaram inúmeros estudos sobre o tema 

abordado, de forma a reunir informações que fornecessem embasamento teórico à sua realização. Foi 

obtida uma grande carga de conhecimento sendo necessário realizar uma seleção das informações que 

seriam relevantes para compor este estudo.  

O que se constatou foi que por maior que seja o nosso avanço tecnológico ou científico, os 

estados e municípios não estavam preparados para uma pandemia. O sistema de saúde brasileiro pouco 

suporta a demanda do dia a dia comum e com uma alta procura por serviços de saúde então é bem 

possível que o sistema (de saúde) sofra um colapso.  

 

O presente trabalho  identificou que as principais medidas adotadas pelos estados nordestinos 

durante a pandemia da COVID-19 e as providencias tomadas pelos mesmos para a retomada das 

atividades econômicas em cada um dos 9 estadosm foram: 

• Publicações de decretos normativos orientando a populção sobre os cuidados, 

instruções de circulações e restrições dos serviços para minizar o contágio do vírus em 

todos os 09 estados nordestinos (variando a quantidade de decretos de estado para 

estado conforme a organização do governo daquele estado); 

• Existência de um site público para a população ter acesso as informações sobre 

cuidados, decretos, normas e informações de transparência das compras públicas 

voltadas para ações de combate a covid-19; 

• Ações de auxílio fiscal para pessoa física e jurídica no estado do alagoas; 

• Ações de retomada para o turismo mais seguro, ao qual o governo do estado da paraíba 

em parceria com a UFPB (Universidade Federal da Paraíba) elaborou um documento 

técnico que continha recomendações e protocolos para serem adotados no turismo local 

do estado; 

• Ações de doações de alimentos em parceria com o governo do estado do Rio Grande 

do Norte com supermercados e consumidores do estado para arrecadação de alimentos, 

onde foram arrecadas cerca de 50 toneladas de alimentos. 

 

Observou-se que cada estado teve um padrão de organização de decretos diferenciados, onde se 



 
 

 16 

destacaram como outros estados nordestinos brasileiro que mais publicaram decretos, os estados : Bahia, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. Já os estados Sergipe, Piauí e Pernambuco, foram os 

estados que menos identificamos decretos publicados. Essa diferença de quantitativo de decretos 

publicados, também nos mostra os pontos de discrepância entre as ações adotadas por cada governo.  

Todavia, notou-se que os governos dos estados nordestinos estavam fazendo o seu melhor para 

garantir o mínimo de bem-estar à população, uns de forma mais proativa que outros com atenção 

especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.  Constatou-se que em todos os estados houve 

grande preocupação com os setores que fazem girar a economia de cada estado nordestino: Comércio, 

indústria, turismo e cultura, alguns mais que outros.  

O que se pretendeu nesta pesquisa foi trazer à tona a discussão acerca da importância do papel 

dos governantes estaduais mediante a situação atípica vivida no mundo, e em especial no Brasil, 

compreendendo as suas particularidades, afim de manter a ordem e o contentamento da população 

mesmo em meio à dificuldade gerada pelas restrições sanitárias. 
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PARAIBA. NOTA TÉCNICA BARES, RESTAURANTES E ACADEMIAS 08/08/2020. 

Disponível em: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/nota-tecnica/nota-

tecnica-bares _restaurantes_academias_novo-normal-pb.pdf/view >. Acesso em: 15 out. 2020.  
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