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Porto Alegre, 13 de maio de 2020.

Exmo. Sr. Nelson Marchezan Jr.
Prefeito de Porto Alegre
O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre – SINDILOJAS PORTO
ALEGRE – e a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio
Grande do Sul – FECOMÉRCIO-RS, ao cumprimentá-lo, manifestam suas
considerações acerca das normas que regem as atividades de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia da Covid-19.
Nesta semana, o governo estadual implantou um plano de distanciamento
controlado, que está servindo de referência em todo o território nacional como
forma eficiente

de

equilibrar atividade econômica com o combate

à

disseminação do novo coronavírus. Independentemente de divergências
pontuais acerca de alguns protocolos, o plano tem a inteligência de calibrar as
medidas de restrição à efetiva situação de risco de cada região.
Conforme os critérios adotados pelo plano, Porto Alegre se enquadra, hoje, em
uma região de risco moderado (bandeira laranja, ou o segundo de quatro
níveis de risco). A região teve 49 novos casos confirmados de Covid-19 na
semana de referência, o que representa pequena estabilidade em relação aos
50 casos confirmados na semana anterior. Ainda, a região apresentou redução
no número de internados com Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), passando
de 64 internados na semana anterior para 62 na semana de referência.
Atualmente,

os

leitos

de

UTI

disponíveis

na

região

totalizam

204,

representando mais de 40% dos leitos de UTI disponíveis no Estado.
Assim, mediante o cumprimento de rígidos protocolos de saúde, como
distanciamento mínimo entre pessoas, utilização de EPIs e limite de ocupação
e de operação, itens obrigatórios do plano estadual, os estabelecimentos do
comércio poderiam ter suas atividades retomadas, de modo seguro.
Diante do exposto, ficamos na expectativa de que o prefeito considere nossos
argumentos e remova a restrição de horário de abertura atualmente vigente

para o comércio varejista. Agradecemos a atenção dispensada e manifestamos
nossas considerações.

Atenciosamente,

Paulo Kruse

Luiz Carlos Bohn

Presidente do Sindilojas Porto Alegre

Presidente do Sistema Fecomércio - RS

