Comunicado –
Feira Livre

Retomada

da

A feira livre de Santa Maria será retomada no próximo domingo,
dia 23 de agosto. Para o retorno das atividades dos feirantes,
o comitê de gestão de combate ao Covid-19 determinou, em
reunião realizada nesta semana, que sejam seguidos protocolos
de segurança e higiene na retomada da feira, garantindo a
máxima segurança da população e também dos comerciantes. Com
isso, só está permitida a venda de gêneros alimentícios;
haverá distanciamento entre as bancas; a feira terá reforço na
fiscalização e os comerciantes que não atenderem as
determinações advertidos, e terão que cumprir período de
suspensão. Além disso, haverá instalação de novos dispositivos
de higienização, como lavatórios e dispensers com álcool em
gel nas vias públicas.
A Prefeitura de Santa Maria sabe do anseio para o retorno da
feira por parte dos comerciantes e população, e pede a
colaboração de todos para que as atividades ocorram de forma
segura para todos.

Parabéns
para
todos
que
semeiam vida em nosso país
Todos os parabéns são pouco para expressar nossa gratidão a
quem semeia a vida em nosso país. A Prefeitura de Santa Maria
reconhece a importância da agricultura e de todos que nela
trabalham, e é por isso que apoiamos e nos dedicamos em ações

para os agricultores. Hoje, o dia é de parabenizar, e
registramos com imensa alegria e satisfação os parabéns aos
agricultores!
#SantaMaria #Agricultores

Agosto
é
o
mês
de
conscientização pelo fim da
violência contra a mulher
Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra
a mulher, e a Prefeitura de Santa Maria sabe o quanto é
importante destacar que as mulheres que sofrem violência
denunciem seus agressores. O Agosto Lilás é o mês dedicado a
ações de prevenção e combate à violência doméstica e de ampla
divulgação dos direitos femininos. A campanha é mais uma forma
informar e conscientizar às mulheres e a nossa sociedade, como
forma de ajudá-las a romper o ciclo de violência que
infelizmente ainda acontece.

Transformação o resultado de
todo verdadeiro aprendizado
Todo dia é dia de aprender. Mas há um dia especial para
aqueles que se dedicam a esse ato fundamental para a melhoria

das nossas vidas: hoje, 11 de agosto, é comemorado o dia do
estudante. E a Prefeitura de Santa Maria parabeniza a todos,
desejando muito sucesso e sabedoria a todos que estão se
preparando para um futuro melhor. A todos os estudantes,
nossos parabéns!
#Compromisso #SantaMaria #DiaDoEstudante

Santa Maria Zerou os casos de
COVID-19
BOA NOTÍCIA!

O município de Santa Maria zerou todos os casos

positivos de Covid-19. Isso foi possível graças ao empenho
conjunto da gestão municipal, que propôs ações importantes
para o controla da doença, e da população, que seguiu as
orientações das autoridades de saúde. No momento, o município
ainda tem 16 casos suspeitos, que podem ou não testar
positivo.
Mas o momento não é de relaxar! Para que possamos manter o
índice, é fundamental que as medidas continuem sendo seguidas,
como o uso da máscara e do álcool 70, e especialmente, que não
sejam realizadas aglomerações de qualquer tipo. Só assim,
poderemos vencer, de vez, o novo coronavírus. A luta continua,
e a Prefeitura e a população de Santa Maria estão juntas
contra a Covid-19.

Parabéns Rio Grande do Norte

PARABÉNS, RIO GRANDE DO NORTE! Hoje comemoramos o aniversário
do nosso estado, esse lugar lindo, abençoado, de grandes
riquezas. São 519 anos de alegrias, conquistas e avanços. A
Prefeitura de Santa Maria parabeniza nosso Estado, desejando
dias cada vez melhores para todos os potiguares.

