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PELA REATIVAÇÃO
O DA ECONOMIIA GAÚCCHA
As entidades siggnatárias

deste manifesto – plenamennte engajadas
nas recomend
dações re
elativas à Covid‐19 ‐ manife
estam suaa preocupação
m a ameaça de desabaste
d
ecimento que pod
derá ocoorrer caso
o se
com
prolonguem, além de um limitte razoávvel, as prroibições de atividades
presariais.
emp
Nas excceções a segmento
s
os industriais e come
erciais, poor exemplo, os
nicípios nãão estão levando
l
eem conta as cadeias de forneecedores que,
mun
messmo fora da área de saúdee e alimen
ntar, são essenciaiis para qu
ue o
prod
duto final exista, em uma cadeia que
q
não pode terr nenhum
m elo
quebrado. Dee nada adianta a agrricultura produzir
p
se o produuto “in nattura”
ndustrializzado não chegar aoo consumid
dor.
ou in

No curtto prazo, corremos o risco daa falta

generalizadaa de produ
utos,
desd
de o camp
po até as lojas. Asssim, o sacrifício será de todaa a populaação.
Aind
da há tempo de evittarmos o eempobreccimento abrupto e irreversíve
el da
sociedade.

A

prop
posta que apresenttamos nessse mome
ento difíc il é o retorno
grad
dativo dass atividad
des econôômicas, permitindo
o que as empresas –
aten
ndendo ass recomen
ndações dde saúde, como o teletrabalhho dos grupos
de rrisco, o distanciam
d
mento ent re pessoaas, etc., fiirmando pprotocolo
os de
conttingência – possam
m operar ccom 50% de pessoa
al nas suaas atividad
des a
parttir do dia 1º de ab
bril, e retoomando a 100% em
m 6 de a bril quand
do o
isolaamento ho
orizontal já terá cum
mprido 16
6 dias.

Entenddemos

que o bom senso deve preva
alecer nessse momento
atípico que en
nfrentamo
os, sem approfundarr ainda ma
ais os probblemas so
ociais
deco
orrentes de
d um colaapso econnômico.
Po
orto Alegrre, 26 de março
m
de 2020.
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