
Goianésia, 07/04/2020 

NOTA OFICIAL 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goianésia – CDL, exercendo o papel de representante dos 

seus quase 400 associados em Goianésia e também de cerca de 2.900 empresas presentes em 

nossa cidade, vem expor as seguintes questões relacionadas ao período de paralização em 

virtude da Pandemia da COVID-19: 

1- Nossa entidade local, juntamente com os nossos órgãos superiores (FCDL, CNDL), tem 

buscado NEGOCIAÇÕES junto ao Governo Estadual, Municipal e Federal medidas 

emergenciais a fim de amenizar os impactos desta pandemia no que tange às nossas 

atividades empresariais, isto através de reuniões com Empresários e Autoridades 

locais, estaduais e federais; 

 

2- Em resposta a alguns questionamentos, informamos que a CDL Goianésia é a favor da 

abertura de todo o comércio, desde que praticado medidas e protocolos de segurança, 

assim como já havíamos solicitado para o governo municipal e estadual, em reuniões 

recentes; 

 

3- Informamos que a CDL não tem autonomia para “obrigar” aberturas e fechamentos de 

empresas, porém somos uma entidade que tem o papel de alertar as empresas quanto 

aos decretos que são estabelecidos pelos órgãos governamentais, haja vista que temos 

feito isto, quando solicitado pelos órgãos fiscalizadores (Ex: Polícia Militar); 

 

4- Recentemente, antes do lançamento do último decreto Estadual (de 03/04/2020), 

informamos que foi CRIADO E REPASSADO para o Governador do Estado de Goiás, 

uma Plataforma que permitiria abrir/retomar todo o comércio do Estado, 

principalmente visando o interior do estado, com bastante segurança e cumprimentos 

de protocolos, porém esta foi ignorada pelo mesmo. 

 

5- A CDL Goianésia não está omissa ao que está ocorrendo com o nosso setor 

empresarial, e de fato, estamos sentindo isto a cada dia nos nossos relacionamentos 

com cada empresário, mas como citado nos itens anteriores, estamos buscando meios 

urgentes que muitas vezes estão sendo “barrados” pelos decretos dos órgãos 

superiores. 

 

6- Especificamente, Informamos aos nossos associados de Goianésia, que iremos tratar 

individualmente as negociações relativas à parte financeira (entre Empresário 

Associado e CDL Goianésia), visando amenizar tal situação; 

 

Concluo esta Nota, informando que continuaremos lutando incessantemente pela 

negociação e amenização deste cenário financeiro sem precedentes. 

 

Temos visto muitas Medidas Provisórias já aprovadas e para a aprovação nos próximos 

dias no que tange à auxílios trabalhistas. Sugerimos que os faça e utilize com bastante 

cautela, sempre observando o seu DNA Coorporativo/Empresarial. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES E VENCEREMOS MAIS ESSA BATALHA! 

 

JOÃO MÁRIO TESSAROLLO - Presidente CDL Goianésia 


