
 
 

COMUNICADO 
 

Atenta aos desdobramentos da pandemia de coronavírus (Covid-19), a ABAD - Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, em sintonia com as determinações do Ministério 
da Saúde e demais órgãos do governo, orienta seus associados, colaboradores e funcionários 
sobre medidas preventivas que devem ser adotadas: 
 
Higiene 

 lavar as mãos de forma correta e com frequência; 
 evitar abraços, beijos e apertos de mão; 
 utilizar álcool gel 70 graus para higienizar as mãos; 
 evitar tocar os olhos, boca e nariz sem as mãos higienizadas; 
 cobrir a boca e o nariz com o braço ao tossir ou espirrar ou usar um lenço 

descartável. Em caso de suspeita de contaminação, recomenda-se uso de máscara.  
 
Reuniões 

 manter a janela aberta para circulação de ar em salas de reunião, mesmo com o ar 
condicionado ligado; 

 usar os meios eletrônicos, inclusive no atendimento a terceiros, evitando os 
encontros e reuniões presenciais; 

 adotar um comportamento seguro também fora do ambiente de trabalho, evitando 
reuniões sociais, shoppings, cinemas e ambientes fechados e aglomerações. 

 
Isolamento 

 propor “home office”, adiantamento de férias ou banco de horas, principalmente às 
pessoas em situação de risco: acima de 60 anos, com doenças cardiovasculares, 
diabetes, pressão alta, doenças respiratórias e câncer; 

 orientar pessoas com sintomas de gripe e febre a ficar em casa e procurar 
atendimento médico em caso de comprometimento respiratório. 

 
Ambiente profissional 

 ampliar a frequência de higienização dos ambientes, principalmente maçanetas, 
corrimões e portas; 



 fazer rodízios nos refeitórios para evitar aglomeração;  
 

Acompanhe as notícias e verifique se há medidas diferentes sendo adotadas em seu Estado 
ou munícipio, tanto no que diz respeito às restrições quanto às ações paliativas para 
minimizar o impacto da pandemia nos negócios, como é o caso da redução do ICMS. 

A ABAD está em contato direto com as autoridades, principalmente o Ministério da 
Economia, para encontrar alternativas em caso de agravamento da situação. Nesta 
segunda-feira (16), atendendo solicitação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade (SEPEC), que monitora os setores da economia em razão da pandemia, 
fizemos sugestões de ações governamentais que podem mitigar os efeitos no setor 
atacadista e distribuidor.  

Exercemos uma função primordial na cadeia de abastecimento, levando para milhares de 
estabelecimentos os suprimentos de que as famílias necessitam. Portanto, ficaremos 
atentos para encontrar as melhores soluções que vão nos permitir continuar a exercer essa 
atividade essencial. 

Estamos diante de um grande desafio, algo nunca vivenciado no país. Mas é importante 
que estejamos unidos e firmes para enfrentar a situação com prudência e responsabilidade, 
como se espera de todos os brasileiros.  

 

Emerson Luiz Destro 

Presidente da ABAD 

 

 

 

  


