
      
Jundiaí, 28 de maio de 2020. 

Ofício 016/2020   Excelentíssimo Luiz Fernando Machado Prefeito de Jundiaí  
Ref:  Plano de retomada da ACE Jundiaí’ 
 

A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí, vem, por meio deste, solicitar a abertura do comércio 
de rua e de outros segmentos autorizados pelo Governo do Estado a funcionarem a partir do dia 1 de junho, com 
restrições.  

Sabemos da importância do isolamento social para conter a disseminação do coronavírus no município, mas 
a retomada se faz necessária diante da crise financeira em que enfrentam os empresários e da dificuldade em 
manterem os seus negócios funcionando. 

Temos a plena consciência que se faz necessário o cumprimento dos protocolos de saúde nos 
estabelecimentos e por isso apresentamos aqui sugestões para auxiliar o Governo Municipal no plano de retomada 
da economia a partir de 1 de junho. Ressaltamos, no entanto, que as regras sugeridas, conforme Anexo I, são válidas 
para a fase 2 e deverão ser aperfeiçoadas para a fase seguinte de reabertura. 

Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao exposto, nossos protestos de elevada e distinta consideração. 
Atenciosamente,                                                        

                                                             _____________________________________ 
Mark William Ormenese Monteiro 

Presidente Associação Comercial Empresarial de Jundiaí 
 
 
 



      
ANEXO I 

PLANO ASSOCIAÇAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE JUNDIAÍ – ACE JUNDIAÍ Retomada das atividades   
 

O objetivo do Plano ACE Jundiaí aqui apresentado é ajudar o governo municipal na tomada de decisões neste 
momento inédito da nossa história. 

Este plano de retomada das atividades econômicas não é conclusivo e poderá ser aperfeiçoado. 
A decisão final para a reabertura cabe às autoridades competentes, de acordo com a ocupação de leitos e 

capacidade do sistema de saúde do município.  
 
PROPOSTA 

A proposta da ACE Jundiaí busca sugerir alternativas para a flexibilização gradual de estabelecimentos 
comerciais de forma planejada e estruturada. 

O Plano ACE Jundiaí segue os seguintes princípios: 
 PRESERVAÇÃO DE VIDAS como objetivo principal. 
 Volta GRADUAL E RESPONSÁVEL à normalidade. 
 PACTUAÇÃO com saúde, setor econômico e sociedade. 
 Mobilização dos estabelecimentos comerciais para que os protocolos de saúde sejam aplicados e 

monitorados a partir da flexibilização.  
 

SUGESTÕES DE RETOMADA DE SETORES DA ECONOMIA DE ACORDO COM AS FASES PREVISTAS NO PLANO SÃO 
PAULO, DO GOVERNO DO ESTADO 

  
FASE 2, a partir de 1 de junho: liberação de imobiliárias, concessionárias, escritórios de profissionais liberais, 

comércio de rua e shoppings. 
O Plano ACE sugere ainda a reabertura de:  

 Creches 
 Escolas de 1º. Grau  

Neste caso, observando-se que algumas atividades são precedentes com relação a outras. O não 
funcionamento de creches e do 1º ciclo do ensino fundamental limita as possíveis atividades de retomada ao trabalho 
dos pais. 
 



     O Plano ACE sugere também: 
A reordenação do horário de atividades de início e término da operação diária para gerar menor fluxo de 

trânsito pela cidade e, em alguns casos, promover economia com o melhor aproveitamento dos meios de transporte. 
Cada companhia sabe das suas próprias necessidades em termos de horários de expediente e deve ter liberdade para 
definir os horários de entrada e saída de seus funcionários; 

 Horário sugerido para o comércio de rua: das 9h às 17h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h aos 
sábados. 

 Horário sugerido para imobiliárias e escritórios de profissionais liberais: das 8h às 16h. 
 Horário sugerido para concessionárias: das 9h às 17h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 14h aos 

sábados. 
 Horário sugerido para shoppings: das 10h às 19h de segunda a domingo.  

 
 
DIRETRIZES GERAIS PARA TODAS AS EMPRESAS 
 

As diretrizes gerais sugeridas para todas as empresas, independente do ramo de atividade, são: 
 Intensificação das ações de higienização e de limpeza. 
 Disponibilização de álcool em gel 70% aos seus clientes e colaboradores. 
 Redução do número de pessoas no interior do estabelecimento, proporcionalmente à capacidade do 

local. 
 Quando possível, reserva de horários preferenciais para o atendimento de pessoas idosas que não 

coincidam com os horários de maior utilização do transporte público. 
 Orientação para manutenção de distância entre colaboradores e consumidores na forma 

recomendada pelas autoridades sanitária. 
 Obrigatoriedade do uso de máscaras, e outros equipamentos de proteção, para colaboradores e 

consumidores. 
 Monitorar a saúde da equipe, preferencialmente com aferição da temperatura de todos da empresa 

no início e no término do expediente, com uso do Termômetro Digital Infravermelho de Testa. 
 Divulgação de informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção, conforme definido pelos 

órgãos públicos da área da saúde, inclusive sobre a lavagem constante das mãos e outras medidas de 
higiene. 

 
 
 
 
 
 



     PROTOCOLO POR SETOR DE ATIVIDADE 
 

Além das diretrizes gerais já citadas, recomenda-se, conforme a pertinência, a aplicação dos protocolos por 
atividades descritos a seguir. 
 
CRECHES E ESCOLAS 
 

A entrada nas creches e escolas deve respeitar o seguinte protocolo: 
 Uso do Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a temperatura dos alunos na entrada e 

saída. 
 Rápida entrevista para identificação de possíveis sintomas da Covid-19. 

 
Na rotina diária, deve-se: 

 Demonstrar a correta lavagem das mãos e comportamentos positivos de higiene, monitorando os 
alunos. 

 Incentivar a lavagem frequente e completa das mãos com água e sabão (pelo menos 20 segundos). 
  Garantir banheiros adequados e limpos. 
  Disponibilizar álcool em gel em todas as salas de aula e espaços de uso geral, como biblioteca e 

refeitórios. 
  Limpar e desinfetar com maior frequência os prédios escolares, as salas de aula e particularmente as 

superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas do refeitório, puxadores de portas 
etc.). 

  Usar água sanitária ou álcool etílico a 70% para desinfetar superfícies. 
  Aumentar o fluxo de ar e a ventilação sempre que possível, mantendo janelas e portas abertas. 
  Espalhar pela escola cartazes encorajando boas práticas de higiene e das mãos. 
  Certificar-se de que o lixo seja removido ao menos duas vezes por dia e descartado com segurança. 

Escolas de ensino médio e universitário que estão funcionando à distância devem permanecer assim 
até ser definido o retorno das atividades presenciais pelo Governo do Estado. 

  
 
 
 
 
 



     SETOR LOJISTA 
 

 Limitação de acesso às lojas, com controle do número de entradas e ocupação de 20% da capacidade 
do estabelecimento. 

 Disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários. 
 Utilização de canais online para continuar atendendo clientes que ainda tenham movimentação 

restringida. 
 Se possível, isolar áreas dos estabelecimentos para facilitar o controle da operação. 
 Se possível, disponibilizar produtos e tecnologias para a higienização e desinfecção dos sapatos na 

entrada dos estabelecimentos. 
 Não realizar atividades promocionais que possam causar aglomerações. 
 Implantação, quando possível, de corredores de uma via só para coordenar o fluxo de clientes nas 

lojas. 
 Evitar aglomeração nos caixas e sinalizar o distanciamento mínimo necessário de 2 metros. 
 Não oferecer serviços e cortesias que retardem a saída do consumidor do estabelecimento, como 

oferecer café, poltronas para espera, áreas infantis etc. 
 Fixar material com recomendações para prevenção do COVID-19 em locais visíveis ao cliente e 

colaboradores como: placas, cartazes, faixas, adesivos, entre outros. 
 Se possível, instalação de painéis de acrílico nos caixas. 
 Se possível, disponibilizar escudos faciais para funcionários que realizam atendimento direto ao 

público. 
 Evitar ao máximo a prova de roupas e produtos, como cosméticos e maquiagem. 
 Se possível, deixar as roupas de devolução, ou provas, em quarentena por até 72 horas antes de expor 

novamente. 
 

SHOPPINGS CENTERS E PRAÇAS DE COMÉRCIO 
 Seguir orientações pertinentes do Setor Logista. 
 Elaborar campanhas de comunicação que transmitam segurança de forma efetiva e eficaz para os 

lojistas e consumidores (prevenção à Covid-19 e mudanças de horário que podem ocorrer nesse 
período). 

 Divulgar circular entre lojistas, com orientações para que implementem distanciamento social dentro 
dos estabelecimentos 
 

Áreas comuns: 
 Aplicar comunicados de prevenção à Covid-19 em elevadores de carga e sociais. 
  Manter distanciamento físico mínimo seguro entre cada cliente e/ou funcionários em filas de 

estacionamento, bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre outros, demarcando o chão com 
adesivos. 

  Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, respeitando o distanciamento, inclusive em 
elevadores. 
 



     
  Garantir uma distância mínima segura entre os usuários nas praças de alimentação. 

 
Sanitários: 

 Manter controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de saúde. 
 Manter as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneficiar a ventilação. 
 Manter a higienização constante de banheiros, pias e bancadas. 

Nos estacionamentos: 
 Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a importância do cuidado e atenção às medidas de 

saúde para combater a Covid-19. 
 Reforçar a higienização nas cancelas e nos equipamentos de entrada dos veículos, com dispensar de 

álcool em gel. 
  Evitar a operação de valet nesta fase. 
 Disponibilizar máscaras e demais proteções para o atendente do caixa para pagamento de 

estacionamento. 
 
SETOR DE ALIMENTAÇÃO  

 Manter os serviços de delivery e de retirada de refeições como forma de evitar o contato social no 
estabelecimento. 

  Garantir que todos os funcionários estejam usando máscaras e equipamento de proteção. 
  Em caso de tosse/espirro descartar imediatamente qualquer alimento que tenha sido exposto, deixar 

o ambiente ventilar e limpar as superfícies que possam ter sido afetadas. 
  Limpar frequentemente o salão de alimentação. 
  Disponibilizar álcool em gel logo na entrada do estabelecimento. 

 
 

ESCRITÓRIOS e IMOBILIÁRIAS 
 
Nos escritórios recomenda-se a aplicação das Diretrizes Gerais. Outras recomendações adicionais são: 

• Aprimoramento do layout das mesas para atender à distância mínima segura entre os funcionários. 
• Buscar manter as portas abertas em tempo integral. 
• Não realizar reuniões em área fechada e procurar reduzir o tempo e o número de participantes. 
• Limpeza do ambiente de trabalho, das mesas e outros equipamentos, periodicamente. 
• Se possível, dividir a equipe entre atendimento presencial e trabalho via home office. 

 
 
 
 

 



     PROTOCOLO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
• Manutenção da capacidade máxima da frota (como ocorre em horários de pico) entre às 5h e às 20h, 

a fim de diminuir as aglomerações. 
•  Limitar a ocupação do veículo em 50% da capacidade máxima de passageiros. 
• Todos os passageiros e funcionários devem sempre utilizar máscara e higienizar frequentemente as 

mãos e também o seu ambiente de trabalho (cadeiras, volantes etc.). 
•  Se possível, utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a temperatura dos 

motoristas e outros colaboradores em todo início e término de rota. 
• Estimular que passageiros mantenham a distância mínima segura entre si. 
• Todas as atividades de limpeza e higienização devem ser reforçadas. 

 
NOS TRANSPORTES INDIVIDUAIS (táxis, carros próprios e de aplicativos) 

• Reforçar a higienização do volante, das janelas, do câmbio, das portas e todas as outras partes que são 
usualmente manuseadas. 

• Quando o carro for utilizado por mais de uma pessoa, manter sempre os vidros abertos para facilitar a 
circulação do ar. 

• Garantir a disponibilidade de álcool em gel para uso próprio e uso dos passageiros. 
• Utilizar máscaras. 
• Manter a maior distância possível uns dos outros e evitar o contato físico. 

 
 

 


