COMUNICADO n.º 7 – Data 18-04-2020

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
ESCLARECIMENTO SOBRE AS AÇÕES DA ENTIDADE
Prezados Associados,
Compareci novamente na manhã de hoje, sábado 18/04, na reunião diária com o
Comitê de Gerenciamento de Crise do Município de Montes Claros.
Mas uma vez apresentei todas as dificuldades vivenciadas pelo nosso setor neste
momento de fechamento do comercio. Solicitei os membros que se colocassem no
lugar dos empresários e funcionários, que há quase 30 dias está sem nem um
faturamento e que a maioria depende das vendas diárias para alimentar suas famílias,
e que sem as vendas, os funcionários também já estão passando necessidades, pois
não têm como receber. Fui muito enfático mais uma vez em tudo que tem ocorrido no
setor, lembrei que para parte pequena da população ainda tem a segurança de uma
renda no final do mês, mas para empresário e funcionários do comercio isto não
ocorre.
Tratamos do teor do decreto 4029, que mudou o cenário para os empresários já que
tinham a expectativa de reiniciar as atividades dia 22/04, e que com este novo decreto
uma nuvem escura pairou sobre a economia. Daí a necessidade de criar um plano
para abertura urgente para que cada empresário possa ter uma esperança, pois
precisamos planejar os nossos compromissos dentro de uma certa previsibilidade.
Os membros apresentaram mais uma vez dados sanitários, ou seja, a falta dos
critérios técnicos necessários para abertura. Reforçamos neste momento a
necessidade de nos informar quais as demandas para que possamos auxiliar na
solução das pendências.
Após um longo debate, conseguimos o compromisso do Comitê de trabalhar na
recomendação ao Chefe do Executivo, para a abertura a partir do dia 02 de maio
2020, se o cenário sanitário permanecer nas condições atuais, e parecer favorável do
MP.
Assim, a partir de segunda feira estaremos buscando auxilio visando conseguir os
recursos para cumprir com os requisitos técnicos necessários e, assim, obter
autorização de abertura dos nossos empreendimentos.
Vamos seguir firmes e empenhados na sobrevivência das empresas, mas, não
devemos abrir mão da prevenção para vencer mais essa batalha!
Contem conosco!
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