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Ofício 032/2020 

 

Jaguariúna, 14 de Abril de 2020 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito de Jaguariúna-SP 

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna,  vem por meio 
desta informar que apoia as necessárias medidas de restrição adotadas por 
Vossa Excelência, visando à preservação da vida e da saúde da população, 
mesmo ciente das grandes dificuldades que podem acarretar para as empresas 
e os trabalhadores, porém gostaríamos de informar e solicitar o que se segue: 

1- O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu Nova Quarentena 
pelo Decreto 64920 de 06 de Abril de 2020, extensão do Decreto 
64881 de 22 de Março de 2020 de Quarentena. No artigo 2, parágrafo 
1, ressalta-se atividades essenciais não se enquadram ao referido 
Decreto e que podem funcionar. 
§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a 
estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na 
seguinte conformidade: 1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, 
lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 

2- Nos pronunciamentos tem se reforçado seguir o que determina o 
Decreto do Estado de São Paulo quanto a quarentena, com isto nos 
cumpre informar que os Motéis a décadas se enquadram na categoria 
de hospedagem que beneficia muitos trabalhadores que veem neles 
uma opção mais econômica de hospedagem. 

3- Reforçamos que Jaguariúna hoje é uma cidade extremamente 
industrial e internacional, assim como a Cidade de São Paulo, que tem 
liberado o funcionamento da rede hoteleira, com as devidas regras de 
Vigilância Sanitária  que determinou o Ministério da Saúde. 

4- Anexo encaminhamos uma Carta do Setor de Motéis de Jaguariúna 
com o apelo dos mesmos quanto a reabertura destes 
estabelecimentos.. 
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Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para 
eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados 
votos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos 

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

Gestão 2019-2022 

 

 

Jaguariúna 07 de abril de 2020. 

Ilustríssimo Senhor Prefeito Gustavo Reis, 

 

Nós, proprietários de motéis do município de Jaguariúna, em decorrência da Pandemia do 

Coronavírus e do Decreto que fez com que encerrássemos nossas atividades, solicitamos 

uma análise da reabertura dos motéis Ápice Motel e Max Motel, pelos motivos 

elencados: 

 

1. Os motéis são opções de entretenimento e meio de hospedagem, totalmente 

privativo. Neles, o hóspede não tem contato com outros hóspedes e nem com a 
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equipe que trabalha no local. Desde o check-in até o check-out, o único contato 

humano que o(a) hóspede tem é com o(a) parceiro(a) caso esteja acompanhado. Os 

check-in e check-out dos motéis são feitos através de vidros com interfones ou 

autoatendimento. 

 

2. O setor moteleiro sempre atuou de forma rígida e profissional em relação às 

práticas de higiene, utilizando produtos químicos de qualidade, que são capazes de 

esterilizar e desinfetar todas as superfícies, hidros e demais áreas das suítes. 

Importante apontar ainda que a maioria dos motéis utilizam aparelhos de ozônio 

durante a higienização de cada unidade. 

 

 

3. Motéis são meios de hospedagem sem áreas comuns. Sem aglomerações. 

Podem desempenhar papel fundamental em suporte à hospedagem de pessoas que 

trabalham em atividades essenciais. Sem contato humano e com o mínimo possível 

de risco de contaminação do coronavírus. 

 

 

4. Nós já estamos comprometidos, que caso haja a abertura, iremos reforçar os 

processos de higienização nos respectivos estabelecimentos, assim como 

reforçar o uso de álcool gel 70°, entre os colaboradores. E o afastamento de todo 

colaborador com sintomas de gripe, sem nenhum desconto ou prejuízo a esse 

profissional.  

 

5. Também nos comprometemos para que qualquer pessoa do grupo de risco ou 

com sintoma de gripe (mesmo que leve) fique em casa e ajude a evitar a transmissão 
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do Covid-19 para outras pessoas, principalmente aquelas que podem ser mais 

vulneráveis à doença. 

 

Diante desses itens e com o intuito de oferecermos uma alternativa segura de 

hospedagem sem aglomerações. Solicitamos que os motéis sejam incluídos como 

estabelecimentos aptos a funcionar em Jaguariúna. 

 

Contamos com sua compreensão e entendimento.  

Juntos iremos suportar essa pandemia.  

 

Jaguariúna, 07 de Abril de 2020. 

 

__________________________ 
Ápice Motel 

 
 
 
 

 


