
SEM PODER TRABALHAR 
NÃO DÁ PARA PAGAR IMPOSTOS

#nãoaceitamosnovosfechamentos

Os prejuízos causados pela pandemia nos setores de comércio e serviços são estarrecedores! 

Fomos proibidos de trabalhar por meses e, mesmo de portas fechadas, tivemos que pagar impostos. 
Para quem não conseguiu, as multas são altíssimas, superiores a 50%. 

Após um ano e três meses de combate à pandemia, vemos hospitais de campanha destruídos, falta de 
leitos, o sistema de saúde continua precário e a solução para alguns governantes é fechar o comércio.

Apenas os shopping centers e seus lojistas já perderam mais de R$ 90 bilhões em vendas, 110 mil 
empregos foram extintos e 12 mil lojas fecharam. Quem vai ressarcir esses prejuízos? De que forma?

Precisamos de um plano para ressarcimento das perdas ocasionadas pelo fechamento seletivo do 
setor de comércio e serviços, que parou enquanto outros setores continuaram funcionando normalmente.

Além disso, as condições após a reabertura são insufi cientes, com horários reduzidos e severas restrições, 
apesar dos investimentos em protocolos sanitários e campanhas de conscientização sobre os cuidados 
com a saúde. Não dá para trabalhar pela metade, meio aberto, meio fechado. 

Comércio e serviços precisam de crédito a uma taxa de juros baixa e a fundo perdido, como em outros 
países. Precisam da isenção de tributos.

Sem medidas econômicas concretas não conseguiremos recuperar os milhares de empregos e 
empresas que fi caram para atrás ao longo desta pandemia. 

Precisamos permanecer abertos. Necessitamos de vacina e também de auxílio econômico
urgente, antes que seja tarde para a sobrevivência de grande parte do setor responsável por mover o país 
e garantir o sustento para milhões de famílias. 

No estado de São Paulo, os 
shoppings já pagaram mais de

R$ 1,2 bilhão em IPTU, mesmo 
tendo passado meses fechados

Mais de 1 milhão de 
empregos no segmento de 
bares e restaurantes foram 

extintos

25% do comércio 
já quebrou


