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Acita compõe Comissão de Emergência para 
o Comércio e a Indústria de Itapevi

Após anúncio para fechamento dos estabelecimentos e pedido de distanciamento social para a 
população, equipe se reúne para amenizar efeitos causados pelo novo coronavírus.

 Diante do cenário de pandemia 
mundial causado pelo avanço da COVID-19, 
a Prefeitura de Itapevi, atendendo às medidas 
impostas pelo Ministério Público Federal, pelo 
Governo do Estado de São Paulo e pela 
Organização Mundial de Saúde, decretou a 
paralisação e o fechamento dos estabeleci-
mentos comerciais a partir de 23 de março, 
bem como a necessidade do isolamento 
social da população para prevenir o rápido 
avanço da doença. 
 Para isso, novas medidas e decre-
tos foram assinados pelo prefeito Igor Soares 
que se reuniu no dia 27 de março em seu 
gabinete com representantes de atividades 
comerciais para criar uma Comissão 
Emergencial e debater soluções que 
amenizem os efeitos desta pandemia. Essa 
comissão é formada pelo prefeito Igor Soares, 
o vice-prefeito Teco, o presidente da Câmara 
Municipal Rafael Alan, o vereador Bruxão 
Cavanha representando o transporte 
individual, Erivaldo Costa (Benfica) repre-
sentando o transporte público, os secretários 
Marcos Toledo (Desenvolvimento Urbano) e 
Eurico Ramos (Planejamento), Roosevelt 
Moreno representando uma parcela dos 

comerciantes e o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi - Acita, 
André Luis de Almeida Nascimento. As 
reuniões devem acontecer três vezes por 
semana e o assunto principal continuará 
sendo debater medidas para os comer-
ciantes de Itapevi e a possibilidade de 
reabertura dos comércios.
 Na reunião, todos se manifestaram 
com importantes demandas. A ACITA sugeriu 
a prorrogação dos vencimentos das taxas e 
impostos municipais como TFF, TFA, ISS e 
IPTU para o final do ano e atenção no que 
refere a segurança aos supermercados. “A 
iniciativa do prefeito Igor de criar um Comitê 
de Emergência é fundamental, pois permite 
um canal direto de diálogo do comércio e da 
indústria junto aos Poderes Executivo e 
Legislativo neste momento de crise”, disse o 
presidente da Acita.
 Ainda na sexta-feira (27), o prefeito 
Igor Soares assinou o Decreto Municipal n° 
5.536 permitindo a reabertura de borracha-
rias, mecânica, auto-elétrico, autopeças em 
delivery, assim como o serviço de entrega de 
comida dos restaurantes, depósitos de 
materiais de construção, elétrico e hidráu-

lico, desde que atendam às exigências do 
Ministério da Saúde. Vale ressaltar que se 
enquadram na permissão de funcionamento 
os estabelecimentos que tenham em sua 
atividade comercial relacionadas a materiais 
de construção, como vidraçarias, casa de 
tintas, rufos e calhas.

Taxas TFF, TFA, ISSQN são prorrogadas e 
IPTU é isento de juros e multa

 Já na terça-feira (31/3), o novo 
Decreto nº 5.538 foi divulgado pelo 
prefeito Igor Soares, prorrogando o 
vencimento da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento (TFF),  da Taxa de 
Fiscalização de Anúncio (TFA) e do 
Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) na modalidade fixa aos 
au tônomos.  As  parce las  ficam com 
vencimentos para setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2020.
 Sobre o Imposto Territorial e Urbano 
(IPTU), o administrador encaminhou o 
Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 à 
Câmara Municipal, onde os vereadores 
votaram em Sessão Extraordinária Virtual 
realizada na quinta (02/04), concedendo 
isenção de juros e anistia de multa ao 
imposto dos meses vencidos em abril, 
maio e junho de 2020.
 A Acita se coloca à disposição do 
comércio e dos seus associados para 
encaminhar à Prefeitura de Itapevi possíveis 
soluções neste momento tão delicado para a 
economia do município. Entre em contato 
p e l o s  t e l e f o n e s  ( 11 )  9 8 7 7 1 - 9 9 6 3 
[administrativo], (11) 4141-3750 [WhatsApp] 
ou (11) 99762-5887 [imprensa].

Vamos todos vestir a camisa da Acita!
#TodosContraOCoronavírus

#TODOS
CONTRA O

CORONAVÍRUS

Foto: Facebook do prefeito Igor Soares



Coronavírus: prevenção ainda é o melhor remédio! 

 Podemos falar que estamos vi-
vendo em um momento de crise provocada 
pelo coronavírus, pois a situação vivida 
hoje em todo país nesta pandemia está 
ameaçando a saúde física de toda a 
população e se trata de um evento 
totalmente novo em nossa história. Uma 
pandemia diferente das vividas nos últimos 
20 anos pela sua velocidade de contágio e 
poder de letalidade. Em mo-mentos de 
cr ise onde estamos nos sen-t indo 
ameaçados, é normal que tenhamos 
diversas reações emocionais como: an-
siedade, crises de pânico, tristeza, medo e 
conflitos de opiniões, pois, volto a repetir, 
tudo é novo e diferente nesta pandemia.
 É importante nos atentarmos e 
monitorarmos nossas preocupações e 
estado de saúde.
 No cenário em que estamos vi-
vendo, uma preocupação relevante é 
aquela que é voltada para soluções e o que 
está ao nosso alcance neste momento, 
como por exemplo: proteger-se das formas 
de contágio, fazer a sua parte frente as 

recomendações de cuidados, cuidar uns 
dos outros, ter empatia e orientar as 
populações de risco (idosos e portadores 
de doenças crônicas).
 Nós médicos juntos com outros 
profissionais da saúde como:  enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, fisiotera-
peutas, farmacêuticos, administradores 
hospitalares, biomédicos e de mais 
profissionais envolvidos nesta operação 
de guerra, estamos na linha de frente do 
problema e se preparando para um 
inimigo invisível, letal e de rápido contágio. 
Em nossas diferentes atividades e nos 
diferentes níveis de atenção, temos a 
responsabilidade de atuarmos no esforço 
contra a propagação da COVID-19.
 Estamos esclarecendo a popula-
ção sobre o que precisa ser feito para 
prevenção da COVID-19, ajudando a 
evitar o pânico e, se necessário, agindo 
rápido em casos suspeitos para o isola-
mento em quarentena domiciliar, proce-
dimento recomendado para os casos 
leves que não apresentem complicações. 
Já sendo o principal sinal de alerta para ir 
ao hospital e a dispneia (falta de ar), onde 
neste momento tem que ser avaliado por 
um profissional médico para tomada de 
conduta. Esse esforço vale para atendi-
mentos realizados tanto na rede pública 
quanto privada.
 Todos nós devemos estar atentos 
às orientações das autoridades sanitárias 
e colaborarmos com o esforço de pre-
venção contra a COVID-19.
 Medidas simples, como as desta-
cadas a seguir, precisam ser incorporadas 
à rotina das pessoas neste momento. Elas 
reduzem o risco geral de contrair ou 
transmitir infecções respiratórias agudas, 
incluindo a COVID-19. 
 Estão entre as boas práticas:

- Lavar as mãos frequentemente com água 
e sabão por pelo menos 20 segundos, 
respeitando os 5 momentos de higieniza-
ção;
- Se não houver água e sabão, usar um 
desinfetante para as mãos à base de 
álcool;
- Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as 
mãos não higienizadas;
- Evitar contato próximo com pessoas 
doentes;
- Ficar em casa quando estiver doente e 
em isolamento dos demais da casa;
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar 
com um lenço de papel e jogar no lixo;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies 
tocados com frequência.

 É de extrema importância com-
partilharmos informações de fontes 
confiáveis, disponíveis nos sites do 
Ministério da Saúde, de Secretarias 
Municipais de Saúde, de entidades de 
médicas e de veículos da imprensa 
reconhecidos por sua credibilidade.
 Não devemos repassar notícias 
falsas, mesmo aquelas aparentemente 
cômicas e inofensivas. Nesse momento, o 
acesso à informação correta impede 
pânico e confusão, o que ajuda a salvar 
vidas e proteger a saúde.

FIQUEM EM CASA PÓR NÓS! 

NÓS CUIDAMOS DOS SEUS !

*Dr. Fabio H. Tangerino é médico cardiologista da Clínica 
Médica Cardiotan, além de dirigir o pronto socorro e a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos do 
Hospital e Maternidade Nova Vida - GNDI. Neste ano, o 
médico também atua como diretor de Relação com os 
Prestadores de Serviço na Acita.

CUIDADOS NO COMÉRCIO EM ÉPOCA DE CORONAVÍRUS

*Dr. Fabio H. Tangerino

Mas ela ajuda 
na proteção.


