
 Como já é sabido, a partir de segunda-feira, 8 de junho, as prefeituras poderão decidir, em conjunto com o 
governo estadual, a retomada gradual de algumas atividades, entre as quais o transporte coletivo.

 Novo decreto assinado ontem (dia 1º) pelo governador Carlos Moisés da Silva permite a cada prefeitura decidir 
sobre funcionamento de atividades públicas e privadas, de acordo com as informações técnicas produzidas pelas 
autoridades sanitárias federal, estadual e municipal.

 Com isso, esperamos que o transporte coletivo retorne às operações em Blumenau. É uma medida há muito 
esperada pelos empresários e colaboradores do comércio em todo o município, e que trará efeitos positivos se for 
adotada com critérios e a atenção necessária do ponto de vista sanitário.

 Por conta disso, sugerimos os seguintes cuidados ao Seterb e às empresas de ônibus:

• Uso obrigatório de máscaras de proteção para todos os funcionários de empresas de transporte, Seterb e usuários 
do transporte;

• Distância mínima de 1,5 metro entre passageiros nas filas para embarque e, sempre que possível, dentro dos 
veículos de transporte;

• Instalar dispensers de álcool em gel em todos os terminais da cidade;

• Manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar, com a abertura das três portas sempre que 
possível;

• Reforçar a limpeza diária interna dos veículos, com a desinfecção e limpeza de balaústres e pega-mãos, fazendo a 
higienização dos veículos com mais frequência no decorrer do dia, sempre que possível;

• Disponibilizar espaços para materiais informativos sobre a prevenção do coronavírus na frota, terminais, guichês de 
compra de passagens, redes sociais e via aplicativo;

• Orientar os funcionários sobre métodos de prevenção contra o coronavírus;

• Colocar à disposição de todos os funcionários máscaras e álcool em gel 70°.

• Orientação constante aos usuários sobre a Covid-19 e modos de prevenção da doença; 

• Acomodação de passageiros em distanciamento seguro nos assentos;

• As empresas deverão comunicar ao Seterb casos de usuários com suspeita de sintomas da doença;

• Ampliar a higienização nos terminais urbanos, banheiros e no recolhimento de lixo, com orientação da vigilância 
sanitária do município.

 Esperamos que Vossa Excelência avalie positivamente nossas sugestões!

 Temos acompanhado a maneira serena e criteriosa com a qual o senhor vem tratando a crise gerada pela 
pandemia do novo coronavírus. Este cuidado tem trazido maior segurança e tranquilidade à comunidade 
blumenauense.

 Parabenizando seu trabalho frente ao Executivo blumenauense neste momento de monumentais desafios, 
enviamos por meio desta nossos protestos de elevada estima e consideração!

Atenciosamente,

Emílio Rossmark Schramm
Presidente
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Blumenau, 02 de junho de 2020.


