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Comércio deve redobrar cuidados para conter avanço da covid-19
PODER PÚBLICO PEDE ÀS ENTIDADES DO COMÉRCIO QUE COBREM DOS LOJISTAS O
RESPEITO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

Reuniões com a Prefeitura serão realizadas periodicamente para avaliar medidas de prevenção
O recente aumento nos casos
positivos de covid-19 é uma preocupação para os comerciantes de Penápolis, que nos dois últimos anos sofreram com medidas restritivas determinadas pelo governo do Estado, como o
fechamento do comércio.
Para evitar que o cenário se repita,
o Sincomércio está pedindo aos lojistas que redobrem os cuidados e cobrem dos colaboradores e clientes,
que mantenham as medidas preventivas, como o uso de máscaras e de
álcool gel para higienizar as mãos.
“Estamos agora nos recuperando das
perdas que sofremos nos últimos
meses e não podemos colocar tudo a
perder. Cabe a cada um de nós fazer a
nossa parte para que todos não sejam

prejudicados”, alerta o presidente
do Sincomércio, Júlio Galinari.
Para evitar aglomerações e a
possível disseminação do coronavírus, a diretoria do Sincomércio
optou por suspender a entrega dos
prêmios da Campanha Natal dos
Sonhos, programada para acontecer na noite de quarta-feira (5) no
Garden Shopping. “Em primeiro
lugar temos que pensar no bemestar e na segurança das pessoas”,
explica Júlia Galinari.
Trabalho conjunto
Na tarde de quinta-feira houve
uma reunião na Prefeitura para
discutir medidas preventivas a
serem adotadas pelo comércio

penapolense. Além do presidente do
Sincomércio, participaram o presidente da Associação Comercial e
Empresarial, João Fernandes; o
prefeito Caique Rossi; o secretário
municipal de Saúde, o médico Luiz
Washington Bozzo Nascimento Filho;
e o secretário municipal de Desenvolvimento e Trabalho, Fábio Ferracini, que é comerciante.
Durante o encontro, o secretário
de Saúde reforçou a importância de
redobrar os cuidados diante do
quadro de alerta e atenção na cidade.
“Para que não tenhamos que adotar
medidas restritivas, pedimos que todos colaborem e redobrem os cuidados. O uso de máscaras, distanciamento social, higienização das
mãos com álcool gel são ações fundamentais para evitar a contaminação”, destacou.
Ele pediu aos representantes das
entidades do comércio que cobrem o
uso de máscara nos estabelecimentos, que devem ser mantidos arejados
e sem aglomeração.
O prefeito Caique Rossi informou
que reuniões do tipo serão feitas
periodicamente para reavaliar a
situação e discutir as ações preventivas para proteger a população. “O
envolvimento de toda a sociedade é
fundamental para mantermos uma
situação segura na cidade”, alertou.

