
Petrolina, 13 de maio de 2020. 
  
Exmo. Sr. 
Paulo Câmara 

Governador de Pernambuco 

  

Senhor Governador, 

  

Em reunião, por meio de videoconferência nesta quarta-feira (13), CDLs, Sindilojas, 

deputados estaduais e autoridades das regiões do Sertão do Francisco, Sertão Central e 

Sertão do Araripe formalizam através deste documento sugestões que possam 

contribuir para a reabertura gradual e segura do comércio no Sertão de Pernambuco. 

  

De antemão, registramos o nosso reconhecimento do enorme e cuidadoso esforço que 

está sendo feito pelo Poder Público Estadual, liderado pelo empenho pessoal de Vossa 

Excelência, no enfrentamento da pandemia do Covid-19 que tem afligido o mundo. Mas, 

entendemos ser oportuno solicitar com brevidade a Vossa Excelência, um olhar 

diferenciado para outras cidades que podem utilizar a reabertura gradual do comércio 

com o ‘Sistema de Distanciamento Social’, considerando, evidentemente, todas as 

recomendações técnicas epidemiológicas pertinentes e necessárias, assim como já está 

acontecendo em outras cidades. 

  

Neste sentido, a título de colaboração, também entendemos que o movimento lojista 

pode ser um grande aliado ao combate ao COVID 19. Portanto, elencamos sugestões 

abaixo para serem consideradas no âmbito dos estudos e articulação como: 

  

  

1.            Funcionamento do comércio a partir do dia 16/05, com horário 

reduzido (a combinar) e diferenciado para evitar aglomeração; 

2.            Estimular o movimento de solidariedade e cuidado entre as pessoas 

através da “Corrente do Bem”, (conforme vídeo anexo); 

3.            Determinar que os estabelecimentos abertos  se submetam às medidas 

de higienização estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado, além da 

obrigatoriedade do uso de máscaras pelos funcionários e clientes, limitando 

o número de pessoas pela área da loja, além de aferição de temperatura com 

devido apoio das secretarias dos municípios; 

4.            Utilização de EPI´s obrigatório para empresas e fornecimento de 

máscaras, luvas e álcool 70 para todos os funcionários;  

5.            É responsabilidade do proprietário da loja organizar o acesso das 

pessoas e filas com distanciamento de 2 metros entre cada pessoa; 



6.            O estabelecimento comercial que não cumprir as regras após avaliação, 

ficará impedido de funcionar pelo período. 

  

Para conhecimento, hoje em Petrolina temos fechados em torno de 3 mil postos de 

trabalho e mais pessoas devem ser demitidas ao retornarem das férias antecipadas ou 

coletivas, como também  a suspensão de contratos, modelo optados por 50% das 

empresas. Esses números poderão ser ainda maiores nos próximos meses. 

  

Sendo o que se apresenta para o momento, registramos nossos protestos da mais alta 

estima e consideração a Vossa Excelência, reforçando que as CDLs e os Sindilojas do 

Sertão se colocam à disposição do Estado para discutir essas e outras sugestões visando 

à flexibilização que possa proteger a saúde pública e também a economia do estado.  

  

Assinam o documento, 

  

Joaquim de Castro – Presidente do Sindilojas Petrolina 

Manoel Vilmar – Presidente da CDL Petrolina                                              

Adalto Freire – Presidente da CDL Santa Maria da Boa Vista 

Cristiano Torres – Presidente da CDL Cabrobó 

Regilane Barros – Presidente da CDL Salgueiro 

Alexsandro Brandão – Presidente da CDL Belém 

Sóstenes de Souza – Presidente da CDL Bodocó 

Jonildo Soares – Presidente da CDL Exú 

Daniel Torres- Presidente da CDL Ipubi 

Leandro Batista – Presidente da CDL Araripina 

Marcus Godoy – Presidente da CDL Serra Talhada 

Everaldo Melo – Diretor da CDL Serra Talhada 

Edilson Silva – Presidente da CDL Ouricuri 

Humberto Mendes Costa - Diretor da Unidade Regional Sertão do São Francisco – (FIEPE) 

Francisco Morato – Presidente do Sindilojas de Serra Talhada 

Murilo Duque – Empresário de Serra Talhada 

Antônio Elder Guimarães – Empresário de Petrolina 

  
 


