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PLANO DE REABERTURA DO COMÉRCIO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante do quadro de crise sanitário e econômico produzido pelo novo coronavírus, 

potencializado pelos decretos estaduais e municipais, que atingiram a cadeia mais frágil do 

setor de comércio de bens e serviços, as entidades representativas destes seguimentos, 

SINDCOMÉRCIO, ACIAS e CDL, de forma responsável, vêm por meio do presente plano, 

apresentar medidas protetivas para reabertura gradual do comércio Lafaietense, a partir do dia 

04 de maio. 

 

Trata-se, de uma proposta, de reabertura de setores específicos, de baixo risco sanitário, que 

hoje são os mais vulneráveis economicamente, e que podem causar grandes impactos sociais. 

Qualquer medida de reabertura, mesmo que seja setorial, precisará se submeter ao 

acompanhamento contínuo, para monitorar seus efeitos sobre a curva de tendência de 

contaminação, com possibilidade de regressão em caso de cenários adversos.  

 

Em todo o caso, isto não altera o fato de que, até aqui, há, com efeito, um argumento 

estatístico de que a pandemia em curso tem uma incidência baixa em nosso Estado e, 

sobretudo na nossa região e que, portanto, podemos ser contemplados com a reabertura de 

setores específicos de baixo risco sanitário, de forma gradual das atividades econômicas, em 

consonância com ao recente protocolo Minas Consciente, porém, com critérios mais 

restritivos, sempre observando as medidas sanitárias de segurança. 

O presente plano setoriza as atividades econômicas em quatro seguimentos (Seguimento 1 – 

serviços essenciais; Seguimento 2 – baixo risco; Seguimento 3 – médio risco; Seguimento 4 – 

alto risco), a serem liberadas para funcionamento de forma progressiva, conforme indicadores 

de propagação da doença. As propostas das entidades vão muito além de uma análise 

propositiva de uma abertura de atividades especificas de baixo risco. Após um estudo 

minucioso, formulamos nossa proposta, para retomada das atividades econômicas das 

pequenas e microempresas, que são as mais vulneráveis, e que podem gerar o maior impacto 

social e econômico no município e região. 

Por fim, a presente proposta se encontra em sintonia com a Recomendação Conjunta nº 

001/2020, emitida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.  

SITUAÇÃO DA SAÚDE NA CIDADE 

 

Desde o início da pandemia, os números relatados não apresentam variações significativas, o 

que ocorreu apenas com a mudança da forma de notificação dos suspeitos ocorrida a partir do 

relatório do dia 20/04, ocasião em que o número de casos suspeitos passou de 234 para 333, o 

que, contudo, não impactou a evolução dos casos confirmados, que permaneceram em 14 

casos até o dia 30/04.  

 

Por outro lado, existem na cidade, 17 respiradores, os 11 leitos de UTI se encontram com 

ocupação regular conforme histórico, sendo que apenas 1 dos pacientes contaminados por 

COVID-19 demandou do uso de terapia intensiva. Devemos levar em consideração, que o 

hospital referência em COVID-19, São Camilo, se encontra em fase final de conclusão, com 



          

trabalho continuo, e previsão de entrega para o dia 15 de abril. De acordo com informações 

apuradas pelas entidades, o mesmo já adquiriu cerca de mais de 8 respiradores, e que neste 

mesmo local está sendo preparado mais de 10 leitos de CTI. Diante destas informações, e da 

análise do quadro epidemiológico, podemos perceber que a estrutura do município está 

preparada e estruturada para enfrentamento do quadro atual. Analisando os resultados das 

medidas de um isolamento social até agora implantadas no município e região, percebemos 

que o pico da curva epidemiológica que tinha previsão de acontecer no dia 05 de maio foi 

estendido e que o mesmo tem previsão para acontecer em meados de maio, data esta, que o 

município tem como previsão a entrega do hospital referência. Lembrando que apenas 5% dos 

contaminados pelo novo coronavírus demandam do uso de tratamento com terapia intensiva. 
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por Exame.

 

NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO 
 

Os dados mostram que o nível de contágio na cidade é extremamente baixo, sendo que na 

última semana foi constatado apenas um novo caso confirmado, ainda assim assintomático. 

Além disso, mesmo com a mudança no critério de notificação, que passou a considerar 

suspeito de contágio, qualquer pessoa com sintoma gripal, na última semana a média de 

notificações diárias não passou de 8 (oito) suspeitos.  

 

Dos casos suspeitos em investigação, apenas 3% testaram positivo para a COVID-19 (gráfico 

2). 

97%
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Gráfico 2
Relação entre o número de notificados e 

confirmados
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Confirmados

 



          

Antes                                                  Depois 

 

MEDIDAS PARA EVITAR O CONTÁGIO 

 

Como índica a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a legislação brasileira, o uso de 

máscaras é fundamental e reduz drasticamente o risco de contágio. 

 

 
 

Antes                                                                 Depois 

                       
 

 

 

Em Conselheiro Lafaiete, a medida proposta pelas entidades, e adotada acertadamente pelo 

Sr. Prefeito Municipal, para os estabelecimentos comerciais em funcionamento, trouxe 

resultados positivos que podem ser vistos nos últimos relatórios.  

 
 

          
 

 

A POPULAÇÃO LAFAIETENSE SE CONSCIENTIZOU QUANTO AO USO DE 

MÁSCARAS 

 



          

 

REABERTURA NAS CIDADES DE MINAS GERAIS 

 

Um grande número de cidades de Minas Gerais já editou decretos, permitindo o retorno 

parcial do funcionamento do comércio, muitas dessas cidades tem porte semelhante a 

Conselheiro Lafaiete, conforme lista a seguir: 

 

Divinópolis a partir de 27/4; Pouso Alegre; Passos; Varginha; Alfenas; Nova Serrana; Patos 

de Minas; Betim; Três Pontas; Para de Minas a partir de 22/4; Moema; Lavras (13:00 às 

17:00); Governador Valadares; Formiga; Ipatinga; Timóteo; Três Corações; Varginha; Ubá; 

Uberaba;Uberlândia; Santa Luzia 27/04; Lagoa Santa; Pedro Leopoldo; Vespasiano; Coronel 

Fabriciano; Poços de Caldas 01/05; Itabira, dentre outras cidades que não possuem 

características semelhantes à do nosso Município. 

 

IMPACTOS DO FECHAMENTO DAS EMPRESAS SOBRE A ECONOMIA E 

EMPREGOS. 

 

 Outro aspecto a ser considerado nessa crise é o efeito do fechamento compulsório das 

empresas sobre a economia e os empregos. Conselheiro Lafaiete tem 84% da sua economia 

baseada no comércio de bens e serviços. 

 

Pesquisa realizada pelo SINDCOMERCIO no dia 15/04, mostrou que mais de 90% das 

empresas da cidade já sofriam com mais de 50% de queda no faturamento, e metade deste 

percentual correspondia a 0%, ou seja, já havia um impacto total no setor de cerca de 75% no 

faturamento, e a situação tende a se agravar até o final do mês, vez que as mesmas continuam 

fechadas. 

 

Quanto ao desemprego, mesmo usando recursos de suspensão de contrato de trabalho e 

concessão de férias, 21,4% delas fariam demissão. Esses indicavam cerca de 3400 (três mil e 

quatrocentas) demissões com inúmeras empresas encerrando suas atividades.  

 

Essa realidade indica uma grande crise econômica na cidade com reflexos sociais 

extremamente preocupantes. 

 

NECESSIDADE DE RETORNO ÀS ATIVIDADES 

 

Por todo o exposto, resta claro que é preciso o retorno das atividades comerciais, de forma 

gradativa e segura, na busca da mitigação dos impactos negativos na economia de 

Conselheiro Lafaiete e na tentativa de evitar uma crise econômica sem precedentes. 

  

Motivo pelo qual as entidades signatárias apresentam as seguintes sugestões de adequação a 

legislação municipal. 

 

SUGESTÃO DAS NOVAS MEDIDAS PARA ABERTURA PARCIAL 

  

1. Exigir a obrigatoriedade do uso de máscaras também nas ruas e em locais públicos; 

 

2. Determinar horário de funcionamento para o comércio de 12:00 às 18:00 de segunda a 

sexta, e nos sábados de 09:30 às 15:30, exceto os essenciais; 



          

3. Instituir Termo de Responsabilidade obrigatório para cumprimento das normas, pelo 

comerciante, abordando todas as medidas protetivas do presente plano; 

 

4. Usar o tiro de guerra para campanhas educativas no combate a COVID-19; 

 

5. Determinar a redução do fluxo e a permanência de pessoas (clientes e colaboradores) 

dentro do estabelecimento para uma ocupação de 2m² por pessoa; 

 

6. Determinar que o empregador estabeleça regime de trabalho seguro para os 

trabalhadores do grupo de risco; 

 

7. Determinar a obrigação do estabelecimento em fornecer e aplicar álcool na 

concentração de 70%, para higienização, nas mãos de cada cliente, assim que o 

mesmo entrar no estabelecimento. 

 

8. Determinar que os cestos e carrinhos de compras e similares, sejam higienizados com 

álcool na concentração de 70% a cada uso. 

 

9. Determinar a responsabilidade do estabelecimento na organização das filas e 

manutenção da distância de 2 metros entre os clientes. 

 

10. Determinar que as superfícies não devem ser varridas a seco, para evitar a dispersão de 

microrganismos. 

 

11. Determinar que nos edifícios e/ou prédios comerciais e suas galerias, onde funcionam 

escritórios, consultórios, dentre outros estabelecimentos, e que dependem da utilização 

de elevadores, os condomínios ou síndicos devem tomar as providencias para garantir 

a entradas de todos com máscaras e a higienização da mão dos usuários com álcool na 

concentração de 70%. 

 

CRONOGRAMA DE REABERTURA GRADUAL DA ATIVIDADE COMERCIAL 

COM BASE NAS ONDAS 

 

SEGUIMENTO 1 – Manter os serviços essenciais já em funcionamento, conforme decreto 

municipal 577 de 2020. 

 

SEGUIMENTO 2 - Serviços de baixo risco 

Autorizar abertura a partir do dia 04/05 das 12:00 às 18:00 e sábado das 09:30 às 15:30. 

 

- Concessionárias, revendas e oficinas de veículos motorizados; 

- Joalherias e relojoarias; 

- Lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins; 

- Lojas de artigos esportivos e afins; 

- Lojas de artigos para casa, tecidos e aviamentos; 

- Lojas de móveis e colchões; 

- Lojas de variedades;  

- Lojas de fogos de artifício; 

- Serviços de publicidade e afins; 

- Agências de turismo e afins. 



          

 

SEGUIMENTO 3 - Serviços de médio risco 

Autorizar abertura a partir do dia 08/05 das 12:00 às 18:00 e sábado das 09:30 às 15:30. 

 

- Comércio de animais vivos; 

- Comércio de plantas e flores; 

- Lojas de eletrodomésticos de áudio e vídeo; 

- Comércio de artigos de papelaria e afins; 

- Tabacarias; 

- Lojas de brinquedos; 

- Lojas de departamento e magazines; 

- Comércio para artigos de caça, pesca e camping; 

- Comércio de instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo; 

- Comércio varejista de equipamentos para escritório. 

 

SEGUIMENTO 4 - Serviços de alto risco  

Autorizar abertura a partir do dia 11/05 das 12:00 às 18:00 e sábado das 09:30 às 15:30. 

 

- Comércio de souvenires, bijuterias e artesanatos; 

- Varejista de outros artigos usados; 

- Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza; 

- Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 

- Comércio varejista de livros; 

- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 

- Bancas de jornais e revistas; 

- Varejo de equipamentos de telefonia e comunicação; 

- Lojas de artigos fotográficos e para filmagem; 

- Academias. 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

1. Com base nos estudos epidemiológicos diários, será definido a permanência da 

continuidade do retorno da atividade comercial ou retrocesso. 

2. As atividades com alto potencial de aglomeração, tais como: Feiras, ambulantes, 

camelos, cinemas, teatros, eventos públicos e privados, não foram abordadas no 

presente plano. 

 

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO 

 

As entidades signatárias promoverão campanha de esclarecimento e conscientização sobre 

medidas protetivas de segurança, com as seguintes ações: 

 

1. Instalação de outdoors, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 



          

2. Vídeo de conscientização com todas as medidas estabelecidas no plano acima; 

3. Spots nas rádios com chamadas explicativas e de conscientização; 

4. Divulgação em massa nas mídias sociais e canais de comunicação das entidades; 

5. Elaboração de cartazes educativos. 

 

Certos do entendimento e apoio, agradecemos e renovamos os protestos de estima e distinta 

consideração. 

 

 

Conselheiro Lafaiete, 29 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Bento José de Oliveira  

Presidente SINDCOMERCIO 
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Geraldo Kennedy Neiva 

Diretor de Comércio ACIAS 


