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Águas de Lindóia, 31 de Março de 2020. 

 

 

Ofício 002/2020 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Prefeito Gilberto A. Helou 
Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia 

 
 

Excelentíssimo Sr. Prefeito da Cidade de Águas de Lindóia - SP  

É consolidado o conhecimento que a pandemia provocada pela COVID-19 
tem demonstrado uma capacidade de contaminação incomensurável, inclusive para 
o setor produtivo mundial, o que não diferentemente se observa em nosso estado. 

Notadamente, são louváveis todos os esforços enviados por esse governo no 
sentido de contenção da pandemia e preservação do todo. 

Recentemente, não somente empresários, mas médicos, tem se manifestado 
no sentido de uma condução mais reconciliatória na retomada rápida da atividade 
econômica com a minimização do risco associado com a epidemia de Covid-19. 

Muito tem sido discutido e proposto em relação ao manejo da pandemia de 
Covid-19 focando em isolamento social, quarentena, fechamento em massa de 
empresas e negócios, uma virtual parada da atividade econômica. 

Ainda, é importante destacar que há tanto uma baixa capacidade de oferta de 
liquidez às empresas, tendo em vista a condição fiscal dos governos estadual e 
federal; quanto um possível agravamento do quadro fiscal tendo em vista a queda 
na arrecadação pelo prolongamento do isolamento e quarentena. 

É urgente, portanto, registrar a nossa máxima preocupação em face a 
milhares de empregos e centenas de empresas que estarão sucumbindo diante da 
intensa restrição de convívio social, o que, em nosso entender, pode-se amenizar 
com algumas das considerações que registramos abaixo: 

 

a. Focar estratégia de quarentena e isolamento para os grupos de risco, 
liberando parte da força de trabalho para retorno às atividades, priorizando, 
quando possível, o home office;  

b. Permitir que as empresas operem com horário ampliado, para evitar 
aglomerações e possam distribuir os atendimentos; 
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c. Determinar o funcionamento das indústrias, do comércio e de serviços, 
mesmo que seja em regime de escalas com suas equipes alternadas caso o 
setor produtivo tenha essa possibilidade (adequando a cada tipo de 
segmento); 

d. Determinar que os segmentos de serviços, comércio varejista e atacadista, 
que mantenham o controle de acesso dos clientes respeitando as distâncias 
mínimas e fornecendo meios para a higienização dos colaboradores e 
clientes; 

e. Fornecer equipamentos de proteção para os colaboradores de vendas, 
produção e entrega, os quais possam, de alguma forma ter contato com 
outras pessoas; 

f. Garantir aos colaboradores que se enquadram no grupo de risco fiquem de 
quarentena; 

g. Campanhas publicitárias de conscientização sobre a necessidade de 
retomada econômica e de minimização do medo de sair de casa incutido na 
população pelo momento pandêmico atual, proporcionando que as 
populações de baixo risco voltem a circular e viver suas vidas de maneira 
mais próxima do normal; 

h. Intervenção e negociação para a suspensão por 90 dias de corte de 
fornecimento de água e energia, por parte do SAAE e CPFL; 

i. A suspensão dos pagamentos de todas taxas e tributos municipais para as 
pessoas jurídicas por um período de 180 dias. Incluso a prorrogação do 
ISSQN para empresas optantes pelo Simples Nacional junto à Prefeitura; 

j. A prorrogação do pagamento da taxa de lixo em bares, supermercados e 
restaurantes por 90 dias; 

k. Inclusão de um representante das entidades de Classe e Sindicatos da 
Cidade de Águas de Lindóia, no Comitê de Prevenção e Enfrentamento do 
CORONA vírus. 

l. Criação de um Gabinete de Gestão de Crise e Pós Crise exclusivamente para 
avaliar as demandas Econômicas advindas da Pandemia do Corona Vírus. 
Incluir neste as entidades Bancarias, Cooperativas e outras afins que tenham 
linhas de créditos para a situação de emergência   

 

Entende-se também que medidas para acréscimo da capacidade do sistema 
de saúde do Município de Águas de Lindóia se fazem urgentes, de maneira a 
contribuir com a flexibilização nas medidas de isolamento social. 
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Por fim, entendemos que, juntos, podemos seguir mantendo o Pulso de 
Águas de Lindóia, protegendo vidas, retomando a atividade econômica produtiva e 
buscando um futuro para o nosso pujante município. 

Agradecemos antecipadamente a vossa sensível atenção e pronto 
atendimento ao presente pleito. 

 

 

Atenciosamente 

 
 

Ingeborg H.Lacerda 
Presidente 

 

 


