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COM ATENÇÃO À SAÚDE,
ACIA BUSCA RETOMADA ECONÔMICA

Na expectativa das diretrizes a serem estabelecidas pela
Prefeitura de Anápolis, a ACIA, juntamente com demais participantes
do Fórum Empresarial da cidade se posiciona
pela retomada da economia com cuidados redobrados
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Covid-19

COM ATENÇÃO À SAÚDE,
ACIA BUSCA RETOMADA ECONÔMICA

comércio e indústrias. Durante a última reunião que teve com
o prefeito ﬁcou atento à explicação dos parâmetros utilizados
pelo poder público para a deﬁnição do isolamento. Roberto
Naves explicou que Anápolis tem um grande potencial de
contágio, porém baixa vulnerabilidade, que é calculada com
base na ocupação de leitos de UTIs e o número de vagas disponíveis. De acordo com a prefeitura, atualmente há a disponibilidade de 35 vagas para pacientes com Covid-19 e até o
fechamento desta edição todas estão disponiveis para uso em
caso de emergência. Ou seja, atualmente, não ocupação nas
UTIs destinadas aos pacientes com corona vírus. Segundo o
Ministério da Sáude, até 20%, o risco de vulnerabilidade é
considerado mínimo.

Na expectativa das diretrizes a serem estabelecidas
pela Prefeitura de Anápolis, a ACIA, juntamente
com demais participantes do Fórum Empresarial
da cidade se posiciona pela retomada da
economia com cuidados redobrados
A diretoria da Associação Comercial e Industrial de
Anápolis – ACIA tem acompanhado e participado ativamente da situação atual de combate ao covid-19, a ﬁm de priorizar a saúde de todos os anapolinos e assegurar a vida dos
empreendimentos na cidade.
Mesmo durante o quadro de isolamento social, o presidente da Entidade, Álvaro Otávio Dantas Maia, participou de
reuniões virtuais e presenciais a ﬁm de garantir os direitos
dos empreendedores anapolinos.
Entre elas, articulação com solicitação de prorrogação
de taxas e impostos, principalmente o IPTU; com a diretoria
da Codego debateu prazos justos para os procedimentos de
regularização fundiária das áreas do DAIA; juntamente com
mais 13 instituições relacionadas à Base Industrial de Defesa
(BID) e o presidente do Comdefesa-GO, Anastacios Apostolos Dagios, a ACIA atendeu prontamente o Ministério da
Defesa, que solicitou colaboração à mobilização de empresas para apoiar os Ministérios da Defesa e da Saúde a ﬁm de
minimizar o impacto causado pela pandemia do Covid-19;
com o prefeito Roberto Naves e líderes das entidades ligadas
ao setor produtivo de Anápolis, o presidente Álvaro debateu
na última segunda-feira, dia 20, saídas para a retomada das
atividades econômicas, priorizando a saúde de colaboradores e clientes; além de promover vários encontros com os
representantes das Entidades que compõe o Fórum Empresarial de Anápolis.
Segundo o presidente Álvaro Dantas, a prioridade
agora é a deﬁnição prudente de como será a abertura do
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Com base nestas informações e em outros levantamentos considerados relevantes, a ACIA e as entidades que compõem o Fórum Empresarial de Anápolis se uniram para elaborar um documento único de solicitações e contribuições. A
expectativa é que as deﬁnições venham por meio de um
Decreto Municipal que está sendo elaborado pela equipe de
Roberto Naves.
Entre os principais pontos colocados é que a abertura
deve ser feita com responsabilidade, ou seja, com as devidas
precauções para manter a saúde e a proteção de funcionários
e clientes, entre elas, o uso obrigatório de máscaras em ambiente de trabalho, limitação de pessoas em um mesmo ambiente, higienização com álcool gel, entre outros, seguindo os
protocolos de segurança e em atendimento às recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde e OMS.
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O documento sugere ainda a criação de barreiras sanitárias com medição da temperatura corporal em todas as entradas da cidade com orientações para evitar o contágio do novo
corona vírus e que também seja claro no decreto as responsabilidades dos interessados em cumprir as recomendações do
Ministério da Saúde, sob pena de ter o negócio fechado por
motivos sanitários.
A deﬁnição de isolamento social atribuída ao âmbito
municipal veio após intenso debate nas esferas federal, estadual e municipal que culminou na demissão do ex-ministro
da Saúde, Luiz Henrique Madetta, cabendo ao Supremo Trubunal Federal (STF) a determinação de que as medidas para o
enfrentamento ao novo coronavírus fossem de atribuição dos
estados e municípios.

Em Anápolis, o prefeito Roberto Naves adiantou que
seguirá as orientações do Estado e que o Ministério Público
acompanha todas as suas ações de perto e alertou “caso o
número de pacientes cresça muito, teremos que retornar ao
isolamento, por isso temos de ter cuidado para evitar a
sobrecarga do sistema de saúde”.
No meio empresarial o consenso geral é que a longa
duração da quarentena e o fechamento das empresas podem
chegar a um ponto irreversível de recuperação econômica de
cada empreendimento e a consequência seria fechamento
das empresas e demissão em massa, por isso o entendimento
é de que a economia recomece, mesmo com capacidade reduzida e com as devidas precauções, do que ﬁcar com todos os
setores em “lockdown”.
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