
	

	

	

Mossoró	(RN),	22	de	abril	de	2020	

	

À	Excelentíssima	Senhora	Prefeita	de	Mossoró,	

Em	atenção	a	Senhora	Rosalba	Ciarlini	Rosado.	

	
PLANO	DE	RETOMADA	DO	COMÉRCIO	MOSSOROENSE	APÓS	A	QUARENTENA	

O	 setor	 comercial	 de	 Mossoró,	 representado	 pela	 Câmara	 dos	 Dirigentes	

Lojistas	 (CDL	 Mossoró),	 o	 Sindicado	 do	 Comércio	 Varejista	 de	 Mossoró	

(Sindvarejo)	 e	 a	 Associação	 Comercial	 e	 Industrial	 de	 Mossoró	 (ACIM)	 vêm	

através	desse	sugerir	um	pacote	de	medidas	visando	a	retomada	das	atividades	

do	 comércio,	 respeitando	 todas	 as	 orientações	 necessárias	 ao	 enfrentamento	

do	COVID-19.	Dessa	forma,	iremos	reduzir	os	impactos	da	crise,	proteger	vidas	e	

manter	os	empregos	das	pessoas.	

O	processo	de	reabertura	das	economias	está	começando	a	ser	discutido	entre	

vários	 países.	 A	 retomada	 gradual	 da	 atividade	 econômica	 já	 é	 uma	 realidade	

em	cidades	brasileiras,	respeitados	os	requisitos	de	saúde	pública	e	controle	da	

epidemia.	 Algumas	 delas	 são	 orientadas	 pela	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	

(OMS)	para	o	ambiente	de	trabalho	(conforme	consta	nesse	plano	de	ação).	

Esse	é	um	momento	decisivo	para	a	economia	mundial.	Para	se	ter	uma	ideia,	a	

paralisação	da	economia	provocada	pela	pandemia	do	novo	 coronavírus	pode	

erradicar	25	milhões	de	empregos	em	todo	o	mundo,	de	acordo	com	dados	da	

Organização	Internacional	do	Trabalho	(OIT).	Essa	previsão	ultrapassa	os	efeitos	

da	 crise	 financeira	 global	 de	 2008-09,	 que	 aumentou	 o	 desemprego	 em	 22	

milhões	de	pessoas	em	todo	o	mundo.		



	

	

	

	

A	nossa	realidade	local	não	é	diferente.	O	impacto	dessa	pandemia	já	apresenta	

os	 seus	 sintomas	 mais	 agudos	 na	 nossa	 economia.	 Segundo	 dados	 da	

Associação	Brasileira	da	Indústria	de	Hotéis	(ABIH)	no	Rio	Grande	do	Norte,	90%	

dos	 estabelecimentos	 voltados	 para	 o	 setor	 no	 nosso	 Estado	 encontram-se	

fechados,	justamente	em	um	setor	que	emprega	50	mil	potiguares.	Em	Natal,	o	

número	 de	 endividados	 atingiu	 o	 recorde	 da	 série	 histórica	 na	 primeira	

quinzena	de	abril,	com	um	aumento	de	9,63%	em	relação	ao	mesmo	período	do	

ano	passado,	segundo	dados	da	Pesquisa	de	Endividamento	e	Inadimplência	do	

Consumidor	 (Peic).	 Em	 todo	 o	 Brasil,	 o	 total	 de	 famílias	 endividadas	 chega	 a	

66,6%	agora	no	mês	de	abril.	

Face	 a	 exposição	 desses	 números	 precisamos	 ter	 um	 plano	 de	 reabertura	 do	

comércio	 de	 forma	 responsável	 e	 planejada.	 A	 correta	 implementação	 dessas	

medidas	 faz-se	 urgente,	 em	 função	 da	 natureza	 do	 pleito.	 Nós,	 como	

representantes	 de	 todo	 a	 classe	 produtiva	 de	 Mossoró,	 entendemos	 que	

precisamos	 reabrir	 o	 comércio,	 atendendo	 as	 normas	 sanitárias	 estabelecidas	

pelo	Ministério	da	Saúde.	Junto	aos	comerciantes	iremos	reforçar,	por	meio	dos	

nossos	 canais	 de	 comunicação	 e	 monitoramento,	 que	 para	 garantir	 o	

funcionamento	 do	 comércio	 é	 obrigatório	 o	 cumprimento	 das	 medidas	 de	

prevenção,	tais	como:		

	

• O	 lojista	 deverá	 fornecer	 máscaras	 para	 os	 seus	 colaboradores	 e	

orientação	para	a	correta	utilização	desse	acessório.	

• Organização	dos	pontos	de	trabalho,	mantendo	a	distância	de	2	metros	

entre	os	colaboradores.	

• Providenciar	 um	 local	 com	 água	 e	 sabão	 para	 higienização	 das	 mãos,	

tanto	dos	clientes	como	colaboradores.	

• Disponibilizar	sempre	álcool	70%	para	os	clientes	e	colaboradores.	



	

	

	

• Manter	 os	 equipamentos	 de	 cartão,	 assim	 como	os	 balcões	 e	 locais	 de	

toque	sempre	higienizados.	

• Evitar	 qualquer	 tipo	 de	 aglomeração	 e	 instruir	 os	 clientes	 a	manterem	

uma	distância	mínima	de	2	metros	entre	eles.	

• Colocar	pôsteres	e	avisos	 incentivando	a	 lavagem	das	mãos,	bem	como,	

promover	workshops	de	segurança	e	prevenção.	

• Comunicar	 aos	 funcionários	 que	 qualquer	 um	 que	 apresente	 febre	 ou	

tosse	(mesmo	que	pouca)	fiquem	em	casa.	

• Manter	os	funcionários	do	grupo	de	risco	em	casa.	

• Funcionar	sem	o	uso	de	aparelhos	de	ar	condicionado	ou	climatizadores	

(usar	portas	abertas).	

	

	 		PROPOSTA	DE	PLANO	DE	RETOMADA	GRADUAL	
	

1. O	mais	breve	possível,	inicia-se	o	distanciamento	social	seletivo	com	uso	

generalizado	de	máscaras	em	ambientes	públicos.	
2. Grupos	de	risco	e	infectados	continuam	em	quarentena	domiciliar.		
3. Inicia-se	o	processo	de	reabertura	gradual	das	atividades	segundo	o	grau	

de	essencialidade,	de	maneira	a	abranger	todas	as	atividades	em	30	dias.	
4. Os	estabelecimentos	funcionam	com	horários	alternados	para	diminuir	a	

concentração	e	os	riscos	com	aglomerações.	
5. Eventos	de	grande	número	de	pessoas	continuam	suspensos.	

	 	

	 SUGESTÃO	DE	HORÁRIOS	DE	FUNCIONAMENTO	

• Apresentaremos,	 a	 seguir,	 uma	 proposta	 de	 horários	 de	 abertura	 e	

fechamento	 para	 os	 diversos	 setores	 do	 comércio	 mossoroense	 como	

forma	de	distribuir	o	fluxo	de	trabalhadores	ao	 longo	do	dia	e	mitigar	o	

contágio	no	transporte	público	e	diversas	formas	de	locomoções.	



	

	
	

• Proposta	de	referência,	não	sendo	mandatório	cumpri-lo.		
•  

	

	

	

	

	

	

	

• Salões	 de	 beleza	 e	 barbearias	 poderão	 reabrir	 trabalhando	 com	
agendamento	a	partir	do	primeiro	dia.	

• Durante	 a	 semana	 será	 avaliado	 um	 cronograma	 para	 reabertura	 dos	
restaurantes,	lanchonetes	e	bares.	

	 		OBSERVAÇÕES:	

• Ao	 retornar,	 as	 atividades	devem	 respeitar	 protocolos	de	 convivência	 e	

de	distanciamento	social	voltadas	ao	combate	do	Covid-19.	

• A	cada	7	dias	a	situação	da	epidemia	deve	ser	reavaliada	e,	com	isso,	os	

protocolos	relaxados	ou	intensificados.	

• Esta	 proposta	 abrange	 as	 lojas	 em	 galerias	 desde	 que	 não	 usem	

climatização	artificial.	

• Será	 possível	 a	 adoção	 de	 medidas	 visando	 o	 controle	 de	 acesso	 dos	

clientes	nas	lojas.		

• Nesta	 primeira	 semana	 teremos	 o	 comércio	 funcionando	 com	 portas	

abertas	no	horário	da	manhã,	das	8h	às	12h.	

• Após	avaliação	dessa	primeira	semana	será	estudado	a	possibilidade	de	

abertura	das	8h	às	18h.	

PROGRAMAÇÃO	DE	ABERTURA	 SEGMENTO		

1
o
	dia:	24/04/2020	 Lojas	de	Materiais	de	construção,	ferragens,	ferramentas	e	tintas		

2
o
	dia:	25/04/2020	 Lojas	de	tecidos,	aviamentos,	papelarias,	embalagens	e	gráficas	

3
o
	dia:	27/04/2020	 Lojas	de	móveis,	eletrodomésticos,	colchões	e	eletroeletrônicos		

4
o
	dia:	28/04/2020	 Lojas	de	roupas	

5
o
	dia:	29/04/2020	 Lojas	de	calçados	

6
o
	dia:	30/04/2020	 Lojas	de	perfumes,	bijouterias	e	itens	de	beleza		

7
o
	dia:	02/05/2020	 Lojas	de	decoração	



	

	

	

	 SHOPPING	CENTER	E	PRAÇA	DE	ALIMENTAÇÃO	
	

• Criação	 de	 comitês	 multidisciplinares	 para	 elaboração	 de	 plano	 de	

reabertura	 envolvendo	 todas	 as	 áreas	 do	 shopping,	 sendo	 o	 mesmo	

apresentado	para	a	Prefeitura	de	Mossoró.	

• Elaborar	 campanhas	 de	 comunicação	 que	 transmitam	 segurança	 de	

forma	efetiva	e	eficaz	para	os	lojistas	e	consumidores.	

• Divulgar	 circular	entre	 lojistas,	 com	orientações	para	que	 implementem	

distanciamento	social	dentro	dos	estabelecimentos.	

	

	 SOLICITAÇÕES	À	PREFEITURA	DE	MOSSORÓ		
	

• Aumentar	 a	 segurança,	 utilizando	 a	 Guarda	 Municipal,	 como	 apoio	 nas	

ruas	durante	a	reativação	do	comércio.	
• Postergar	pagamento	do	IPTU	para	imóveis	sede	de	empresas	do	Simples.	

	
Sem	mais,	 esperamos	 dessa	 forma	 estarmos	 contribuindo	 com	 esse	
momento	 tão	 difícil	 para	 a	 economia	 local.	 Tanto	 a	 CDL	 Mossoró	
como	 o	 SINDVAREJO	 se	 colocam	 a	 inteira	 disposição	 da	 Prefeitura	
Municipal	 de	 Mossoró	 visando	 a	 implementação	 de	 um	 plano	 de	
retomada	das	atividades	do	comércio	local.	É	um	momento	de	união,	
pois	só	assim	vamos	vencer	a	Pandemia.		
	

	

Atenciosamente,		

	

	

______________________	 	 	 	

			Wellington	Fernandes	 	 	 	 	 	

Presidente	da	CDL	Mossoró				 	 		


