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SUGESTÕES DE ENTIDADES REPRESENTANTES DO COMÉRCIO DE JUAZEIRO AO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

 

                                      As Entidades parceiras CDL, SINDILOJAS, ACIAJ, SEBRAE, 

SINDCOM,  SINDHAJ e AEDISF, sugerem ao poder público de Juazeiro, na pessoa 

do senhor prefeito municipal Paulo Bomfim, que o comércio passe a funcionar, a 

partir do dia 13/04/20, em conformidade com outras sugestões que se seguem: 

 

 

a) Sugerimos a abertura do comércio a partir de 13/04/20, em horário especial pelos 

próximos 30 dias: das 10 às 16hs, seguindo o horário bancário, e aos sábados, das 

9 às 12hs, obedecendo orientações e protocolos da secretaria de saúde do 

município; 

 

b) Sugerimos que os shopping´s da cidade (Águas Center e Juá Garden), passem a 

funcionar das 12h às 20h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos e 

feriados, obedecendo as orientações e protocolos da secretaria de saúde do 

município; 

 

c) Sugerimos que cada varejista ou prestador de serviços disponibilize para 

colaboradores e clientes álcool em gel70 e o atendimento seja conservador: 1 cliente 

por vez, à distância mínima  de 1 metro e meio entre eles e uso obrigatório de 

máscaras pelos atendentes;  

 

d) Sugerimos que as lojas maiores, com fluxo habitualmente mais intenso, tenham a 

liberdade de estabelecer dias específicos para operação interna, voltada para o 

recebimento de valores pertinentes a boletos e carnês e/ou recolhimento de 

pagamentos in loco, através de motoboys; 
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e) Sugerimos controle rigoroso dos limites entre as cidades que circundam Juazeiro, 

incluindo a divisa entre os Estados da Bahia e Pernambuco, usando critérios de 

fiscalização para o tráfego pesado e serviços essenciais como ambulâncias e 

fornecedores de produtos para varejo em geral, supermercados etc. Carros de 

passeio, vans e utilitários, ficariam restringidos ao município pelos próximos 30 dias; 

 

f) Sugerimos medidas sanitárias de higiene e desinfecção por ruas e calçadas da 

cidade, especialmente nos setores comerciais da cidade, 2 vezes por semana; 

 

g) Sugerimos que Rodoviária e aeroporto permaneçam fechados pelos próximos 60 

dias, inibindo por completo a movimentação de entrada e saída de passageiros, 

como forma de proteção contra a Covid-19, o novo Coronavírus; 

 

h) Sugerimos que atividades aglomerativas sejam evitadas, como escolas, colégios e 

faculdades, orientando associações religiosas ao mesmo procedimento pelo período 

de 30 dias e fiscalização em frente às agências bancárias da cidade para respeitar 

o espaço mínimo necessário. 

 

i) Sugerimos que Feiras em espaços abertos funcionem, com distanciamento de 5 

metros entre barracas, atendimento de 1 cliente por vez e uso obrigatório de luvas 

e máscaras, além de álcool em gel70 in loco com a devida fiscalização da autoridade 

municipal; 

 

j) Sugerimos que o IPTU de prédios comerciais e residenciais passe a ser cobrado a 

partir de junho, seguindo o mesmo cronograma do Imposto de Renda 2020; 

 

k) Sugerimos a flexibilização da cobrança do ISS nos próximos 60 dias, após abertura 

do comércio, para favorecer de forma positiva o fluxo de caixa nesse recomeço; 
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l) Sugerimos o uso de termômetros para testagem rápida da Covid-19 em pontos 

estratégicos da cidade, aferindo temperatura e quem estiver com quadro febril acima 

de 37,8ºC seja submetido ao exame que confere resultado em 7 minutos. Optar por 

lugares de grande aglomeração, como calçadões, áreas bancárias, pontos de 

ônibus, orla fluvial (espaço das barquinhas), avenida Adolfo Viana, entre outros 

pontos da cidade; 

 

m)  Sugerimos, finalmente, a adoção de medidas para ajudar a conter a proliferação  da 

Covid-19, novo coronavírus, como fornecimento de material de higienização para as 

secretarias municipais, acompanhamento fiscalizador nos ambientes de trabalho da 

cidade para aumentar a distância entre as pessoas, além de respaldar o trabalho 

remoto em áreas administrativas às pessoas com idade acima de 60 anos e 

gestantes.  

 

 

Juazeiro-BA, 7 de abril de 2020. 

 

 

 

        Murilo Matos             Paulo Henrique              Paulo Fernandes           Carlos Cointeiro 
Presidente CDL             Presidente Sindilojas                 Presidente ACIAJ                Gerente Sebrae 

 
 
 
 

          Fábio César                          Maraiza Carvalho                      Nilton Sampaio 
         Presidente Sindcom                             Presidente SINDHAJ                             Presidente AEDISF 


