
SJCampos, 30 de março de 2020. 

 

Na segunda-feira, dia 23 de março de 2020, no Palácio dos Bandeirantes, foi concedida 

uma coletiva que contou com a participação do Governador João Dória, o Prefeito Bruno 

Covas, o Secretário da Fazenda Estadual Henrique Meirelles, o Secretário da Saúde 

Estadual Dr. José Henrique Guerman e o Presidente do Instituto Butantã Dimas Covas. 

Nesta coletiva o Governador anunciou a liberação do funcionamento das fábricas, sendo que 
estas estarão obrigadas a tomar os cuidados de maneira redobrada e que sigam os protocolos 
dos órgãos da saúde. 
Da mesma maneira, a Construção Civil, deve continuar operando com os cuidados 

sanitários para proteger seus trabalhadores. 

As Borracharias e Oficinas Mecânicas também poderão funcionar. 

Houve a liberação dos Caminhoneiros/Movimentação de Carga uma vez que este setor 

está ligado ao abastecimento de alimentos, medicação entre outros, com a restrição de 

que os postos de abastecimento das estradas não podem funcionar como restaurantes 

para os caminhoneiros. 

Contudo, renovou a determinação da quarentena no comércio (até 07 de abril de 2020), 

com exceção das atividades essenciais (Supermercados, Farmácias e Postos de 

Abastecimento) o que foi confirmado pelo Prefeito Bruno Covas à nível municipal, sendo 

que ambos fundamentaram a necessidade do isolamento para evitar a propagação do 

coronavírus (COVID-19). 

Ao final da coletiva o Governador João Dória afirmou que outras medidas poderão ser 

adotas, dia a dia, semana a semana, as quais serão amplamente divulgadas, pedindo a 

solidariedade e colaboração de todos neste momento tão delicado. 

Também no dia 28 de março às 17h15, foi concedida uma coletiva com a participação 

do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, na qual claramente se opôs à postura do 

governo federal que pretendia fazer a campanha “o Brasil não pode parar” ressaltando 

por inúmeras vezes a importância do isolamento até 07 de abril de 2020, com exceção 

das atividades essenciais(Supermercados, Farmácias e Postos de Abastecimento) e as 

atividades tratadas na coletiva do Governador João Dória que poderiam funcionar tais 

quais: Fábricas, Construção Civil, Borracharia e Oficinas Mecânicas e Caminhoneiros. 

O Ministro da Saúde informou que estão sendo estudadas medidas para abertura de 

outras atividades comerciais, quando então serão propostas novas diretrizes, no sentido 

de que haverá liberação nos setores da indústria e comércio para que haja o retorno das 

atividades. 

O Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, acatará o prazo 

determinado pelo Governo Federal através de seu Ministro da Saúde, bem como a 

determinação do Governo Estadual permanecendo fechado até 07 de abril de 2020, e, 

como representante da categoria, preocupado com a vida dos empregadores e dos 

empregados do comércio, neste momento tão delicado, solicita a colaboração, a 

solidariedade e a preservação da saúde de todos, para que permaneçam com seus 

comércios fechados até 07 de abril de 2020 e que aguardem novas orientações de 

nossos governantes. 

 

 

 



 

Novas medidas poderão ser dadas a qualquer momento, dependendo do quadro. No 

entanto, vocês poderão continuar acompanhando pelos meios de comunicação. 

Estamos atentos e à disposição para auxiliá-los através de nossos telefones (12 4009 

7123 ou 9-9121.6900 (depto jurídico). 

 

Deus abençoe nossa Nação. 

 

José Maria de Faria 

Presidente 

Sincomércio de SJCampos 


