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Sindicato do Cornercio Varejrsta de Baur.u e Região

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Clodoa ldo Arrna ndo Gazzetta

REF: Dia 27 de novernbro, Black Friday - Liberação de horário do Comércio

Esta data que vern se firmando no calendário promocional do varejo, gera especial expectativa para

recuperação de parte das vendas perdidas durante os 96 dias em que o comércio de Bauru

permaneceu fechado em função da pandemia.

A expectativa não é apenas dos lojista§, mas também dos consumidores que aguardam as promoções

com descontos especiais, tradicão nesta data.

0 comércio, preocupado com a seguraí?ça e â saúde pública, tem procurado estender a prürnoÇão para

toda a semana e mesmo para todo o mês de novembro, o que já se verifica nas grandes ernpresas,

tento no comércio físico quanto no eletrônico.

Apesar destas iníciativas, pela tradição^ espera-se uffia enorÍTlÊ preseftça de público *a sexta-feíra, dla

27 de novembro.

A preocupação eom a pandemia, emborã em rnenÕr estagio, reeÕmenda medidas preventivas para

esta data"
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Bauru/SP, 10 de novembro de 2020.
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Sindrcato do Comercio Varejrsta cie Bauru e Região

Dentre elas impõe-se a liberação do horário de funcionamento neste dia com o objetivo de permitir

que cada empresa de acordo com sua necessidade progrãme o horário de abertura e de

funcionamento da loja, mantidas as medidas de natureza sanitária existentes.

Com essa rnedida teremos minorada a aglomeração que existiria com um horário único de abertura e

a possibilidade de extensão da horário do funcionamento contribuirá para a dispersão dos

consumidores ao longo do dia na promoção.

Neste sentido solicitamos que, com born senso e em caráter excepcional, seja publicado o decreto

liberando o horário de funcionamento do comércio no dia 27 de novembro para atender ao público

sem grandes concentrações.

Esperamos ser atendidos em nosso pleito, com a urgência que se faz necessária, para permitir o
planejamento de trabalho de seus funcionários e a logística necessária.
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