
 
               

                                                                                
                                                                                 

 

NOTA PÚBLICA 

Diante da perspectiva inicial em março de 2020, relacionadas aos impactos que o covid-19 poderia 
ocasionar, espontaneamente e em comum entendimento a CDL, ACIJA, SINDPAT e PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JACOBINA vem se reunindo em busca de melhores soluções de enfrentamento desta 
crise. 

Através de um Decreto Municipal, foi estabelecido fechar o comércio até o dia 15 de abril, mantendo 
apenas as atividades econômicas consideradas essenciais à sociedade, entendendo que, naquele 
momento, seria uma medida de segurança e preparação para um novo cenário. 

Entretanto, esta experiência provocou um sentimento de escassez na população ocasionando 
aglomeração em supermercados, bancos, farmácias e feira livre. 

Em um segundo encontro com o Prefeito Luciano Pinheiro, após apresentado um Plano de Ação, 
decidiu-se abrir o comércio parcialmente com carga horária reduzida das 8h às 14h com o objetivo de 
desfazer a sensação de escassez. Com fluxo de pessoas mais diluído, este modelo evita a circulação 
dos funcionários em horário de almoço, atendendo a sociedade em todos os serviços dentro de um 
critério de segurança acordado naquele momento, tais como uso de EPI para os colaboradores, 
controle de fluxo de pessoas, demarcação no solo  das loja com espaçamento mínimo entre as 
pessoas. Tudo conforme orientações da Nota Técnica 01/2020 do CEREST que foi embasada nas 
premissas da OMS, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde e que deverão 
ser cumpridas rigorosamente. 

Em tempo, ressaltamos que o movimento observado nas ruas nos últimos dias é em razão das 
atividades bancárias e em seus arredores e não em função do funcionamento parcial do comércio. 
Entretanto, entendemos que essa pandemia não é um problema de responsabilidade única da 
administração pública, é de toda sociedade. 

As ações geradas neste período já são perceptíveis nas questões de mudança de hábito, tais  como o 
uso de máscaras, higienização dos espaços de aglomeração nas filas do banco, higiene pessoal, 
distanciamento das pessoas com as sinalizações internas e externas. Estamos ainda estimulando 
os consumidores a sair de casa estritamente quando necessário. Tudo isso ocorreu após a abertura do 
comércio, que teve e está tendo um papel fundamental no mecanismo para combater a pandemia 
neste momento: a Educação e a Informação. 

É importante considerarmos o comércio de Jacobina e região, como um instrumento estratégico para 
promover a nova cultura de proteção e distanciamento. 

No boletim divulgado em 07/05/2020 foram confirmados 06 casos positivos para o covid-19, como 
também já casos confirmados em Umburanas, Várzea Nova, Mirangaba, Capim Grosso, Irecê, Saúde e 
Caldeirão Grande. 

Entendemos que o momento é de unirmos as entidades da sociedade civil, na formação de um 
Comitê, para que as decisões sejam pontuadas em um debate focado no melhor para o nosso 
município. 

Diante do exposto, entendemos que a situação requer um esforço conjunto de toda a sociedade. O 
comércio de Jacobina, representado pela CDL e ACIJA, se une no esforço coletivo de cooperar na 
fiscalização individual e coletiva nas ações de combate ao Coronavírus, de forma que, no cenário 
atual, as entidades apoiam a decisão do Prefeito na manutenção do funcionamento parcial do 
comércio. Diante disto, um grupo de empresários reuniu-se com o Gestor Municipal no dia 07/05/2020, 
para expor os seus argumentos em prol da manutenção e busca de alternativas para convivência com 
atual cenário. 



 
               

                                                                                
                                                                                 

 

Neste momento, devemos aprender a conviver com este problema até que surja um medicamento ou 
uma vacina, o que nenhuma autoridade no assunto tem uma previsão. 

Solicitamos ainda, à Prefeitura Municipal de Jacobina, o apoio nas ações, controle e políticas macro, 
como também solicitamos o apoio institucional do Ministério Público, OAB, Sindicato dos Comerciários, 
Bancos e Igrejas. Enfim, todas as entidades que exercem papel de liderança em nossa sociedade, para 
que juntos possamos superar esta pandemia com inteligência e cooperação multisetorial. 

 

Ações alinhadas com a prefeitura municipal. 

Reforço no controle de pessoas na entrada da cidade; 

Apoio institucional da Polícia Militar nas áreas de aglomeração 

Apoio Institucional do Corpo de Bombeiros 

Apoio da Guarda Municipal 

Controle sobre a aglomeração de pessoas na feira livre 

Apoio aos bancos no controle das filas 

Reavaliação do atendimento da Caixa Econômica e Lotéricas para pagamento de benefícios. 

Ações dos Lojistas: 

Solicitar aos consumidores o uso de máscaras ao entrar nos estabelecimentos; 

Controle de acesso de pessoas; 

Uso obrigatório de EPI para os colaboradores 

Disponibilidade de álcool em gel 

Higienização dos espaços físicos periodicamente; 

Redução da jornada de trabalho; 

Sinalização e informação dentro de loja. 

 

Jacobina, 11 de Maio de 2020. 

 

CDL – Câmara de Dirigentes Lojista 
Acija – Associação Comercial e Industrial de Jacobina 
Sindpat – Sindicato Patronal de Jacobina e Região 

 


