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Ofício 009/2020 

 

Jaguariúna, 30 de março de 2020 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito de Jaguariúna-SP 

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna,  vem por meio desta 
informar que apoia as necessárias medidas de restrição adotadas por Vossa 
Excelência, visando à preservação da vida e da saúde da população,mesmo 
ciente das grandes dificuldades que podem acarretar para as empresas e os 
trabalhadores, neste momento informa as medidas que foram tomadas para 
ampla divulgação do Decreto 4154 de 23 de Março de 2020 desta 
municipalidade, Decreto 64881 de 22 de Março de 2020 e  Decreto Federal 
10282 de 20 de Março de 2020. 

1- Recebemos a notificação eletrônica da Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna na data de 27/03/2020 às 18:25hs oficio SEGOV 00177/2020, com a 
recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo,para que a 
Prefeitura notificasse a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna para 
dar ampla divulgação da MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO do atendimento 
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços, especialmente em a)comércio varejista e prestadores de serviços em 
geral; b) bar c) restaurante; d) academia e centro de ginástica; e) ambulante; e) 
banca de jornal no âmbito do Município de Jaguariúna até o dia 07/04/2020 
(prazo da previsão da quarentena no Estado de São Paulo). 

2- Medidas tomadas pela Associação Comercial e Industrial de 
Jaguariúna após o Decreto e reforçada após a recomendação do Ministério 
Público. 

a- Live ao Vivo dia 28/03/2020 às 10 hs da manhã 

https://www.facebook.com/acijaguariuna/videos/497968267756878/?t=11 

 b- Compartilhamento da Matéria do Site da Prefeitura de Jaguariúna 
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https://www.facebook.com/742985709090864/posts/2963823027007110/?d=n 

 c- Compartilhamento da Matéria do Jornal Gazeta Regional 

https://www.facebook.com/742985709090864/posts/2963885400334206/?d=n 

 d-Compartilhamento da Matérial do Portal Jaguariúnense 

https://www.facebook.com/742985709090864/posts/2965014416887971/?d=n 

 e- Divulgação em nosso aplicativo ACIJAGUARIUNA p/IOS/ANDROID 

f- Divulgação em nosso Site  

http://www.acijaguariuna.com.br/coronavirus 

 f- Divulgação da Noticia no Site 

https://www.acijaguariuna.com.br/noticias 

 G- Artigo Escrito pelo nosso Presidente para Jornal Gazeta Regional 
edição 1718 de 28/03/2020,replicado no app, site  

https://www.acijaguariuna.com.br/post/calma 

 H- Enviamos email a todos nossos associados 

 3- Cabe também informar que a Associação Comercial e Industrial de 
Jaguariúna, não possui entre seus canais de divulgação oficial Grupo de Whats 
app. 

 4- A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna tem como Missão 
Fomentar negócios e ajudar no Desenvolvimento Social e Econômico no 
município de Jaguariúna e representa seus ASSOCIADOS do Comércio, 
Prestador de Serviços e Indústria, tendo como parceiros no Posto SEBRAEAQUI 
o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna. 
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Acreditamos que com tais ações adotadas pela nossa Associação 
cumprimos o papel de dar ampla divulgação conforme recomendou o Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 

Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para 
eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados 
votos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos – Gestão 2019/2022 

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

 


