
 
COMUNICADO CONJUNTO 

CDL ITATIAIA RESENDE, SICOMÉRCIO e ACIAR 
 

Resende RJ, 01 de abril de 2020. 

Prezados Empresários, 

 
A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITATIAIA E RESENDE, o SINDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE RESENDE E ITATAIA e a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL 
AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS DE RESENDE estiveram hoje, 01 de abril de 2020, em reunião 
com a Prefeitura do município de Resende. 
Permanece em vigor o Decreto Municipal n° 13.108 de 25 de março de 2020 que em seu 
artigo 6º determina o fechamento total do comércio, salvas as exceções nele previstas.  

Contudo, em alinhamento com o governo do Estado do Rio de Janeiro, será editado um 
novo decreto determinando o fechamento do comércio e demais serviços até o dia 13 de 
abril de 2020. 

Neste novo decreto será dada a possibilidade de que os estabelecimentos que possuam a 
estrutura e logística adequadas trabalhem sob o sistema de delivery. O mesmo não deve 
ser confundido o sistema de drive-thru (retirada de produtos no estabelecimento 
comercial) visto que esta modalidade tende a incentivar a circulação de pessoas.  

Os supermercados e demais estabelecimentos que tenham autorização, deverão funcionar 
com medidas de restrição e controle de público assim como manter estrutura mínima de 
pessoal adequado ao atendimento.  

Conforme solicitado pelas entidades, o Município estuda a prorrogação de impostos para 
comércio e serviços. 

O Município reforça que existe a possibilidade de que haja pessoas infectadas, em 
isolamento social, que ainda não apresentaram sintomas da doença. 

Por este motivo serão realizados novos estudos epidemiológicos no município para aferir 
os riscos relativos à contaminação e oportunamente, será realizada uma nova reunião onde 
será avaliado o retorno gradativo das atividades econômicas do município, mantendo-se 
as restrições necessárias ao controle da epidemia.  

Ratificamos nossa preocupação com a saúde de nossos empresários e de nossa população.  

Sendo assim, solicitamos que mantenham os cuidados com a prevenção e aguardem novas 
informações. 

Atenciosamente,    

     
        Victor Gonçalves                             Alberto Halpern                                          Marcelo Duarte 
      CDL Itatiaia e Resende                           Sicomércio                                                        ACIAR


