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Ofício nº 032/2020                                    Santo Antônio de Jesus - BA, 03 de julho de 2020. 

 
Ao Exmo. 
Sr. ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE 
M.D. Prefeito 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus – Bahia  
 
Ref.: Propostas para a retomada segura das atividades econômicas e comportamentais de 

Santo Antônio de Jesus 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

As Entidades Empresariais de Santo Antônio de Jesus e o SINDBARH vem 

acompanhando com muita precaução este momento de pandemia, atentas às demandas da 

saúde da população e ao mesmo tempo à sobrevivência das empresas e consequentemente 

à manutenção dos empregos. Nossa intenção é encontrarmos, junto aos demais setores da 

sociedade, estratégias para minimizar as perdas na economia preservando a vida e a saúde 

da população.  

 

Sabemos da gravidade da situação para a saúde coletiva provocada pela 

pandemia, mas somos por outro lado desafiados a buscar alternativas para evitar o 

desemprego em larga escala e as enormes dificuldades econômicas que já vêm surgindo. 

Pelas informações que temos de países que vêm enfrentando essa pandemia há algum 

tempo, essa situação pode durar muitos meses até se estabilizar.  

 

Assim, considerando que estamos vivenciando num “novo normal”, 

montamos uma comissão técnica composta pelas Entidades Empresariais, 

SINDBARH, profissionais da área de saúde, empresa de consultoria na área de 

segurança do trabalho e com a importante colaboração do sindicato dos comerciários, 

depois de semanas de trabalho intenso, diversas reuniões, elaboramos propostas 

para a retomada segura das atividades econômicas e comportamentais de Santo 

Antônio de Jesus, baseadas em decretos municipais, estaduais e federais, no qual 

seguem assinadas pelas Entidades propositoras.  



 
 
 
 
 

ENTIDADES EMPRESARIAIS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

Rua Tiradentes, Nº 30 - 1º andar - Centro - TEL.: (75) 3632-8800 / FAX: (75) 3632-8816 
Santo Antônio de Jesus – Bahia -  CEP: 44.430-180 - CNPJ: 42.244.004/0001-65 

E-mail: acesaj@acesaj.com.br 
A UNIÃO É A NOSSA FORÇA 

 

 

1. PROPOSTA PARA O PROTOCOLO DO PLANO DE SEGURANÇA PARA 

ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO COMÉRCIO EM GERAL; 

2. PROPOSTA PARA O PROTOCOLO DO PLANO DE SEGURANÇA PARA 

ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA FEIRA LIVRE; 

3. PROPOSTA DE REABERTURA DO COMÉRCIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS; 

 

Acreditamos no bom senso neste momento para encontrarmos juntos uma linha 

de entendimento seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias para 

proteger a todos, equilibrando os aspectos da saúde coletiva e da economia sustentável no 

município.  

É importante frisar que os documentos apresentados tratam-se de 

propostas, a serem analisadas e deliberadas pelo poder público municipal, sendo 

possível a reavaliação a qualquer momento, caso seja necessário.  

 

Certos de continuarmos caminhando na linha do diálogo e cooperação mútua, reiteramos 

nossos votos de consideração. 

 

 
 
Cordialmente, 

 

 

Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus (ACESAJ) 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Santo Antônio de Jesus (CDL) 
 

Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus (SINCOMSAJ) 
 

Sindicato Patronal de Bares Restaurantes e Hotéis (SINDBARH) 
 

Sindicato dos Comerciários de Santo Antônio de Jesus (SINDSAJ)  
 

 


