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Nutxda a sndeçao de estado de alerta que o pais atravessa dewdo a pandemra pmdoeads pelo Conde
conforme recomendação dos orgãos ovrdarse da oMseorgandação MundlaW da saúde, para que «odos
permaneçam em suas residênuas od evitem locais (um agiomgmções de pessoas, mdnps estabelenmenms
comemos, trahalhadnres autônomºs e prestadores de sennços vêm sorrendo emnumncamenle com a
propªgªção do vírus
19.

Entendemos que, esce está sendo um período muito d mn e preusamos da cmabnmçãu dos órgãos
responsavers pelo forneennenus dos nens essenmars para que a popula;ão possa (kar assegurada em suas
resmênmas do fornecrmenm dos serwços mzdns nesta .ndreação

o diretorsgevaW

da OMS, Teores Adhanom Ghebvevesus. reforçou a rmportáncia das duas imcmwas
para evitar a ampnação da cwrculação do vírus "A forma mais eflmz de so/vor wdos e odeprdr o tude/a de
fransmrssão E para lªzer rssp premia resto: e rso/or. Não se pode apagar a fogo cego Nâo corrsegurremos
pordr opondemrd se ndo muhermp; quem esta mfecmdo. Temos um srmpres mensagem testem, testem.
testem mas as mas susperms. Se e/es derem nºsmva, rsorern", declarou

Protegelsse contra a doença não e hem somente para o plopno rndiwddo, mas xamoem para emar
a progressão da transmrssáo, Sah/aguardando assnn os mals vulneravels,
Com o Aidan—emo recomendado, drversos ramos de anwdade e geracãº pnmana de renda estão
sendo parxilsadas e afetadas Etonnmlcamente, mmo Serv.;os de Buffet, Garçons, Bares, Restaurantes,
Academras, Musmos, Serwços de LavasRápldo, Vendedores Externos, Transpone EscoWar por vans, Fªvas,
Eventos Corpulauvos, Palestrantes, prpddmres cultums, agênmas de wagens e mumems oduos sªgmentos
ode poden'arnos mar, orem dos que mdvetamente dependem das amdades proflssmnms prejumcadas, onde
provavehnenle passaremos um periodo de recessão, eu seja. de resreçãp geral na adwdsde ecunãmlca pur
um uma pen'odo de tempo e possivelmente mdnas pessoas poderão nãu mnsegdn arcar com despesas

hàsntasdemre outras, asauaxsamda mnguem hu5(0u por solução

Nãu se trata de nenhum pedme de rsenção, prorrogação, desepncp, estornu de ,uros ou desobngação
de pagamento, como rezam os pnntipms da adnnplenna e das boas Dri—mms de crémm, e sim apenas a
postura de nãº realizar a torre defornedmenm destes serv/;as, no periodo em que muitas poderao mjmr
dmzuldddes pum cumprir os seus compromissos eletuur em did as pogdmenzos, pnnerpannenxe nas
ernmeneos de (ºne, onde pela reugaçao tºdos as cºntas deverão ter sua quuaçãc para periodo de rehgxçãn
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Para "spamer em (253, slstema nomeomee do mesmo em recomímenm, o mrnnno que não
podemos denxar (altar pelos mouvus exposms, é & exrsxenua mímma de abastecimentº de água e energra
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