
 
 

Oliveira, 25 de março de 2021 

 

 

Ofício n.º: 05/2021 

Exmª Srª. Cristine Lasmar de Moura Resende 

Prefeita Municipal de Oliveira  

 
C/C: Exmo Sr. Lucas Lasmar 
Secretário de Saúde de Oliveira 
 
C/C: Membros do Comitê de Enfrentamento COVID-19 
  

 
A Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Serviços de Oliveira (ACINOL), 

a Câmara de Dirigentes Lojistas de Oliveira (CDL), a Agência de Desenvolvimento Local 

(ADL), a Associação Oliveirense de Bares Restaurantes e Similares (AOBRES) e a 

Comissão dos Proprietários de Academias e Studios de Ginástica, entidades sem fins 

lucrativos e legítimas representantes de diversos setores da classe empresarial, vem 

respeitosamente pedir à vossa excelência, autoridade máxima do município de Oliveira, uma 

maior atenção às estatísticas referentes à pandemia e às ações que estão sendo tomadas 

sobre elas sem a devida análise de todas as variáveis existentes no cenário atual e das lições 

que aprendemos no ano de 2020. 

 

Como já é sabido, o comércio de bens, serviços e de consumo, não é o maior 

responsável pela contaminação e disseminação do vírus da COVID-19. Mesmo assim, tem 

sofrido penalidades oriundas da falta de conscientização da população frente à pandemia, 

da reduzida fiscalização e da impunidade. Esse é o sentimento que permeia e traz consigo 

a desesperança, somada às situações que giram em torno do possível colapso do sistema 

de saúde. Não podemos continuar assim! 

 

No início, havia o entendimento de que, se acabássemos com as gênesis das 

aglomerações, iriamos conter a transmissão e, concomitantemente, o número de mortes. 

Ledo engano! Mesmo assim, os empresários do comércio de bens, serviços e de consumo  

 



 
 

 

investiram, seguiram todos os protocolos de saúde, protegendo seus colaboradores e os 

consumidores, desembolsaram quantias que se quer existiam em seus planejamentos 

iniciais, mas, tudo isto está sendo em vão. 

 

A população não fez a parte dela, evitando aglomerações e festas, culminando 

novamente no aumento dos índices de contágio da doença e a superlotação do sistema de 

saúde municipal. O resultado disso foi mais um fechamento do comércio, que se preparou, 

tomou todas as medidas possíveis e foi sentenciado culpado. 

 

Nós nos perguntamos, isso é correto? Será que caberia alguma atitude mais 

intermediária antes do fechamento total? Entendemos que agora, na Onda Roxa do estado, 

dado o colapso do sistema de saúde, fica ainda mais complicado. Soma-se a esse problema 

real, os planos de ações extremistas e baseados em estatísticas interpretadas com 

resquícios de medos oriundos da falta de planejamento frente às lições que deveríamos ter 

aprendido no ano de 2020.  

 

Que cenário limitante para nós micro e pequenas empresas que nem estrutura temos 

para suportar o vírus e nem a economia que insiste em manter-se parada. Economia parada 

e empresas fechadas significam a morte de CNPJ’S e o desemprego de centenas de 

pessoas. 

 

Pesquisa recente da ACINOL/CDL, entre os meses de dezembro de 2020 até 21 de 

março de 2021, mais de 1.200 pessoas do município perderam seus empregos formais, sem 

contar os informais que também perderam sua fonte de renda. Toda a cadeia produtiva 

também vai entrar em colapso. Os registros de SPC de cidadãos do município vem 

crescendo mês após mês e chegamos a marca de R$ 1.083.789,00 na soma de valores 

registrados nos primeiros 3 meses deste ano. Um triste recorde!  

 

 



 
 

 

Diante do exposto, nossa sugestão frente à situação é: VAMOS FAZER DIFERENTE! 

Vamos assumir uma postura mais reflexiva e mais aberta, assim que as poucas variáveis 

utilizadas para balizar as ações chegarem a um ponto “mais confortável” para todos. Ou seja, 

antes de paralizar todas as atividades, sugerimos o que segue: 

 

Para a população, que particularmente, tem que fazer mais a sua parte: 

 

• Aumentar a conscientização por meio de campanhas mais agressivas nos meios de 

comunicação; 

• Aplicação de multas, diretamente ligadas ao CPF individual, por transição aleatória 

sem as devidas precauções. Por organização de festas e aglomerações clandestinas 

e demais atividades correlatadas que possam contribuir para a disseminação das 

cepas do COVID-19. Lembrando que as multas não devem ser limitadas a quem 

realiza tais eventos e sim para todos os participantes; 

• Aumentar o valor das multas para R$ 10.000,00 para organizadores de festas e 

locatários de imóveis que permitiram realização de festas. 

• Multar em pelo menos R$ 2.000,00 cada cidadão que estiver presente em festas e 

aglomerações. 

• Advertências centralizadas na polícia civil referente às filas e a falta de respeito ao 

distanciamento exigido, principalmente em filas de bancos, supermercados e 

farmácias; 

• Ampliar e capacitar a central de denúncia para festas, aglomerações clandestinas e 

atividades correlatas. Nesse caso, com o apoio ágil da polícia para pegar em flagrante 

e efetuar as devidas penalidades; 

• Utilizar mais drones nas áreas rurais do município, onde conhecidamente, são os 

maiores focos dos encontros de amigos e aglomerações. 

 

 

 



 
 

 

Para o comércio de bens e serviços, que já está preparado e seguindo os protocolos 

de saúde: 

 

• Seguir sempre as exigências e protocolos mais atuais, realizando sempre uma 

limpeza minuciosa, diária, de todo o estabelecimento; 

• Dobrar a disponibilidade de insumos, como álcool em gel de 70%, máscaras, luvas, 

dentre outros materiais; 

• Limitarmos, ainda mais, a área útil à circulação interna de pessoas, não computando 

as áreas administrativas e externas. Caso haja filas, as pessoas serão orientadas e 

advertidas para manterem a distância de 1,5 metros um do outro, cabendo a 

responsabilidade ao proprietário do estabelecimento em manter a ordem e o 

distanciamento, principalmente na área externa; 

• Ampliar as campanhas que visam conter o crescimento da transmissão do vírus; 

• Trabalharmos em escala reduzida. Podendo ser de 8h às 12h para as atividades 

consideradas não essenciais; 

• Aumentarmos a fiscalização interna das lojas; 

• Dispensar trabalhadores do grupo de risco, sem prejuízo de seus salários; 

• Contribuirmos na conscientização da população reforçando que o vírus também está 

nas casas e nas festas; 

 

Para a atividades de bares, restaurantes e similares, que já estão preparados e 

seguindo os protocolos de saúde: 

 

• Cartaz informativo no tamanho “200cm x 100cm” com a de quantidade de pessoas 

permitidas por mesas, distância entre as mesas, proibição de pessoas de pé, proibição 

de venda em balcão, utilização obrigatória de máscara em áreas comuns; 

• Manutenção da possibilidade de entrega por delivery e retirada em balcão; 

 

 



 
 

 

• Sanitização com álcool em spray dos equipamentos de uso comum, como mesas e 

cadeiras, a cada novo cliente que desocupar o lugar, de forma a evitar a transmissão 

do coronavirus pelas superfícies de contato; 

• Detetização e desinfecção do ambiente a cada 7 dias; 

• Manutenção do afastamento de mesas de, pelo menos, 2 metros em todos os lados; 

• Utilização obrigatória dos colaboradores da cozinha o uso de luvas, máscaras, 

protetor facial de acrílico e toucas higiênicas. 

 

Solicitamos que um representante da AOBRES,  possa participar das reuniões do comitê 

de enfrentamento à Covid-19, como membro efetivo, possibilitando-nos levar propostas, 

discutir os problemas que este setor vem enfrentando e consequentemente estar envolvido 

nas decisões tão difíceis deste comitê.  

 

Para as atividades de Academias, Studios de Ginástica e Similares que já estão 

preparados e seguindo os protocolos de saúde: 

 

Entendemos que com o retorno do funcionamento de nossas atividades, se nada 

fosse feito, poderia levar a uma sobrecarga da fiscalização da vigilância sanitária ou outro 

órgão fiscalizador. Pensando nisso, elegemos uma comissão formada por nossos 

membros para exercer tal fiscalização de nosso seguimento, subordinados a esse 

Comitê, a fim de firmar o compromisso de fazer valer da ordem e segurança em nossos 

ambientes de trabalho. Com tal medida, assumiremos a responsabilidade de cumprir 

rigorosamente tais normas em nossas empresas com o prejuízo de sofrer sansões 

disciplinares e legais como multas e até mesmo o impedimento de exercer seu trabalho, 

por parte dos estabelecimentos que se negarem a segui-las.  

 

Abaixo seguem as normas aplicadas em suas respectivas ondas: 

 

1. Manutenção de sabonete líquido nos vestiários, com toalhas descartáveis; 



 
 

 

2. Álcool em gel na recepção para que seja usado por todos na entrada e em vários outros 

pontos da academia; 

3. Higienização redobrada nas instalações, principalmente em balcões e superfícies; 

4. Álcool 70% disponibilizado em diversos pontos da academia para a limpeza dos 

aparelhos, colchonetes, halteres e etc; 

5. Utilização dos equipamentos aeróbicos de forma alternada ou com distanciamento, para 

que não haja aproximação; 

6. Uso obrigatório de máscaras pelos alunos e colaboradores; 

7. Redução no número de alunos por horário (conforme especificação por onda – segue no 

texto) 

8. Determinação para a permanecia de tempo máximo de 60 minutos na academia e 

horários definidos por aluno, bem como recomendação para priorizar horários mais 

tranquilos. 

9. Avisos, com fácil visualização e acesso, orientando os clientes a trazerem toalhas e 

garrafas de água para uso próprio, assim como obrigatoriedade do uso de máscaras;  

10. Capacitação de todos os colaboradores sobre como orientar aos clientes quanto a 

medidas de segurança para evitar a contaminação. 

 

Quanto as especificações da quantidade de alunos por horário, utilizaremos como 

base situação apresentada no cenário pandêmico vivido no momento, conforme a maioria 

das orientações dos órgãos públicos e do governo, a fim de precaver de forma eficiente 

os riscos e ao mesmo tempo promover maiores flexibilizações nos momentos mais 

adequados não comprometendo o sistema de saúde municipal.  

 

Salientamos que quanto maior a flexibilização de horário de funcionamento, como 

é um número pré-estabelecido de clientes, menor a aglomeração. 

 

Dessa forma, considerando o espaço que temos, e vivenciando o dia a dia de um 

ano de pandemia, podemos dizer com clareza que é possível mantermos nosso  



 
 

 

atendimento com segurança, respeitando a quantidade de alunos por horário conforme 

descrito abaixo, além da orientação do distanciamento de 02 metros entre um aluno e 

outro. 

 

Classificação do distanciamento de clientes por Onda: 

• Onda verde - 1 cliente a cada 5mts2 

• Onda amarela - 1 cliente a cada 10 mts2 

• Onda vermelha - 1 cliente a cada 15 mts2  

• Onda roxa - 1 cliente a cada 20 mts2 

 

Solicitamos que um representante das atividades de Academias, Studios de Ginástica 

e Similares,  possa participar das reuniões do comitê de enfrentamento à Covid-19, como 

membro efetivo, possibilitando-nos levar propostas, discutir os problemas que este setor vem 

enfrentando e consequentemente estar envolvido nas decisões tão difíceis deste comitê.  

 

Já para a Prefeitura e Secretária de Saúde solicitamos: 

 

• Análises diárias e, até mesmo por turno, buscando ações pontuais e menos 

impositivas; 

• Isenção da taxa de renovação do Alvará; 

• Prorrogação maior para pagamento do IPTU para empresas. Tal fato se faz 

necessário dado o desconhecimento da duração da pandemia e também pela logística 

e distribuição da vacina que insiste em manter-se de forma lenta; 

• Reavaliar os critérios de diferenciação de lojistas essenciais para produtos essenciais. 

Isso melhorará a competitividade tornando-a mais justa. Uma vez que os lojistas que 

são considerados essenciais estão vendendo de tudo e também os produtos não 

essenciais. Prejudicando àqueles que estão fechados. Ou seja, uma concorrência 

mais leal; 

 



 
 

 

• Considerar o revezamento de segmentos, seja por turnos ou intercalando dias. O 

importante é que todos sejam beneficiados e mantenham suas atividades; 

• Aumentar a fiscalização para garantir o cumprimento de todas as partes que estão 

envolvidas na segurança da saúde. Ao pegar em flagrante, quaisquer 

descumprimentos, que seja imputado no CPF do responsável pelo fato, uma multa a 

caráter educativo, semelhante ao que a Receita Federal utiliza em seus processos; 

• Criação de painel transparente com os indicadores de fiscalização, monitoramento, 

execução de penalidades, em todas as esferas públicas, evidenciando o serviço 

efetivo no controle das ações populacionais.  

 

Mesmo com todas essas sugestões, temos que considerar mais alguns pontos. São 

eles: 

 

O não fechamento total das atividades e sim na abertura intermitente de todo o comércio. 

Igual citamos o revezamento das atividades, pode ser considerada a abertura em dias 

intercalados. Tal como exemplo: 50% das atividades abrem na segunda-feira, quarta-feira e 

sexta-feira; e a outra parcela abriria na terça-feira, quarta-feira e sábado. O domingo 

continuaria somente as essenciais. 

 

E por fim, e não menos importante, a especial atenção ao processo de vacinação, bem 

como a logística e a agilidade, para que sejam mais eficientes quando doses em maior 

quantidade forem disponibilizadas. Apesar de não ser algo definitivo, a imunização trará 

maior suporte à vida e, consequentemente, a economia melhorará. 

 

Gostaríamos de reforçar cada vez mais nosso compromisso com a saúde da população, 

o respeito à vida e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes para essa 

terrível doença. Continuaremos aumentando a nossa divulgação e realizando campanhas de 

conscientização visando, principalmente, nossos associados e a população em geral. 

 



 
 

 

Com os melhores agradecimentos, subscrevo-nos com muita consideração na certeza de 

que o seu apoio, aceitação e acatamento frente às nossas solicitações, vindas diretamente 

de nossos associados e dos movimentos organizados da sociedade, ensejará muitas 

mudanças positivas nesse triste cenário. 

 

 

 

________________________________________ 

Breno de Castro Laranjo Vale 
Presidente – ACINOL /CDL 

 

 

 

________________________________________ 

Lucimar dos Santos 
Presidente – ADL 

 
 
 
 

________________________________________ 

Policena Borges 
Diretora AOBRES 

 
 
 
 

________________________________________ 

Alessandro Firmino Mascarenhas 
Representante das Academias, Studios de Ginástica  

e Similares 
 


