
 
 

NOTA PÚBLICA ACERCA DO CORONAVÍRUS 
 

À população em geral:  

 É preciso calma e racionalidade.  

 O coronavírus é uma doença transmitida pelas vias respiratórias. É esta a razão 

pela qual as autoridades de saúde e os médicos recomendam evitar a proximidade 

física. Então: 

o Lave as mãos com água e sabão ou detergente. Se não for possível lavar as 

mãos, use o álcool em gel.  

o Evite apertos de mão, abraços e beijos. 

o Evite locais com aglomeração física e evite locais fechados.  

o Limpe as superfícies de maçanetas, balcões, portas, etc, como desinfetas, 

detergentes ou álcool em gel. 

o Quando for conversar com alguém, mantenha pelo menos um metro de 

distância.  

 Contribua para evitar o desabastecimento. Faça suas compras normalmente, 

especialmente de alimentos, para que todos possam ter acesso.  

 Compre no comércio local. Garantindo o funcionamento do comércio, também são 

preservados as empresas e os empregos.  

 Utilize serviços de entrega.   

 Procure informações de fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde, a 

Secretaria da Saúde dos Estados e dos Municípios, ou canais de comunicação, 

como o do médico Dráuzio Varela.  

 Ao ver o noticiário, não se concentre no número de infectados, mas nas medidas 

que podem ser tomadas para evitar a proliferação do coronavírus.  

 Sobretudo: não confie em postagens de rede social nem repasse mensagens e 

informações antes de checar se são verdadeiras e se a fonte é confiável.  

 Se tiver os sintomas do coronavírus, procure atendimento.  

 Só vá a unidades de saúde públicas ou privadas se realmente precisar do 

atendimento médico.  

Aos empresários:  

 Mantenham as instalações arejadas e limpe com frequências as áreas e 

equipamentos, especialmente, portas, maçanetas, balcões, cadeiras e todo e 

qualquer equipamento de uso coletivo.  

 Instrua seus colaboradores quanto às medidas de higiene e conduta para evitar o 

contágio.  

 Crie serviços de entrega e divulgue estes serviços em redes sociais.  



 
 Adote o home office (trabalho em domicílio ou teletrabalho) para os colaboradores 

da área administrativa ou se a atividade da empresa permitir. É conveniente fazer 

um acordo escrito com os colaboradores.  

 É muito provável uma retração econômica severa e a empresa deve se preparar 

para perda de faturamento. Para isso:  

o Não deixe de pagar suas contas. Tente negociar com os credores. 

o Não deixe de pagar tributos. É muito provável que o Governo edite medidas 

para postergação do pagamento ou parcelamento de débitos.  

 Não desampare seus colaboradores. Busque estratégias para superação da crise, 

como o uso do banco de horas para redução de jornadas, a negociação coletiva 

para redução de jornada e salário, a antecipação de férias coletivas.  

o Importantíssimo: não reduza jornada e salário por conta própria ou por 

acordo individual. Para este caso é preciso negociar com o sindicato.  

O que estamos fazendo:  

 Suspendemos todas as atividades e eventos que implicavam na aglomeração de 

pessoas. Os eventos como cursos, palestras e encontros serão reagendados.  

 Oficiando a bancos e sindicatos para viabilizar um canal de informações sobre 

linhas de crédito, renegociação de dívidas e de direitos trabalhistas.  

 Oficiando a governos é órgãos públicos propondo medidas para mitigação dos 

efeitos da redução da atividade econômica.  

 No site da ACE (www.acebatatais.com.br) disponibilizaremos informações 

confiáveis e atualizadas.   
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