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Carta Aberta
Ao Governador do Estado do Paraná
Ao Prefeito do Município de Curitiba
Aos Prefeitos dos Municípios da Região Metropolitana
Aos demais Prefeitos dos Municípios do Paraná e
A Sociedade Paranaense como um todo
O que aconteceu com a pandemia do COVI-19 durante as eleições de 2020 e porque
estamos com nossos estabelecimentos fechados enquanto outros continuam
abertos?
As comunidades de empresários e de trabalhadores que subscrevem esta carta vêm,
respeitosamente, abrir diálogo franco e democrático com Vossas Senhorias.
Inicialmente gostaríamos de saber por que o estado e o município se calaram, não
manifestando qualquer preocupação sobre a evolução do COVID-19, durante suas
campanhas nas eleições a prefeito e vereadores em outubro passado?
O vírus deixou de contaminar neste período? Os números não aumentaram durante as
eleições ou foi só uma estratégia política para não se exporem à criticas da sociedade e
perderem votos na eleição?
Porque temos a impressão de que estava tudo sobre controle durante aquele período e
agora tudo parece que voltou à tona e pior do que estava anteriormente?
Estranhamente, agora que passamos pelo período eleitoral e com a evidente nova onda de
contaminação é que os órgãos públicos iniciaram uma campanha de edição e publicação de
decretos para tentar conter o COVID-19.
Mais estranho ainda é a estratégia adotada para a tentativa de contenção, decretando o
fechamento de alguns setores da economia e outros, com tamanha grandeza de
aglomeração, liberados ao funcionamento.
Qual a justiça que se faz definindo arbitrariamente os que vão à falência e os que
permanecerão e manterão seus empreendimentos funcionando?
Todos, sem distinção de segmento ou setor, temos direito e deveres iguais perante a Justiça e
nossa Constituição, não sendo aceitável que parte da sociedade sofra com as decisões
unilaterais dos senhores Governador e Prefeitos dos municípios, sem que nos seja dado o
direito do diálogo.

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS CENTROS ESPORTIVOS

Não nos foi questionado, por exemplo, o que temos feito para ajudar na contenção e
combate ao vírus. Se perguntados fossemos responderíamos, novamente, com a
apresentação de nosso Protocolo de Medidas Preventivas e Protetivas, o qual foi
devidamente protocolado junto à Prefeitura através do documento “Informação nº 444/2020”
recepcionado e assinado pelo Comitê de Técnica Médica do Município em data de 07 de
Agosto de 2020.
Recentemente outras entidades de classe vieram a público e manifestaram sua indignação
diante do desrespeito contra a dignidade humana e nós da APACE subscrevemos a referida
carta aberta por entendermos que nosso segmento também foi significativamente afetado
pelas decisões de nossos governantes.
Temos trabalhado em favor da saúde de nossos clientes, familiares e amigos, fazendo todo o
possível no cumprimento das leis, diretrizes e decretos estabelecidos, no entanto nos vemos
novamente de mãos atadas diante da saúde financeira de nossos empreendimentos e do
cumprimento de nossas responsabilidades como empregadores, sob o risco de falência de
nossas empresas e demissão de nossos colaboradores se nada for feito em nosso favor.
Diante deste cenário de incertezas exigimos sermos tratados com respeito e mais do que
isso, sermos ouvidos para que possamos buscar juntos, alternativas para mantermos nossas
empresas em funcionamento, mesmo que sob critérios de restrição, controle e prevenção
sanitários adequados ao nosso setor, os quais inclusive já temos definidos.
Requeremos de imediato, a revogação do inciso VI do Art. 2º do Decreto Municipal 1.640 de
Curitiba, publicado em 04 de dezembro de 2020, o qual suspende e proíbe os esportes
coletivos, por entendermos ser incongruente com o que o governo do estado e os municípios
pregam e defendem como protocolos homogêneos, uma vez que todos os demais municípios
da região metropolitana não seguiram a orientação do estado e do município de Curitiba e
portanto não proibiram a prática dos esportes coletivos, mantendo abertos em seus
municipio os Centros Esportivos e empresas do segmento.
Assinam esta carta aberta, todas as empresas afiliadas à APACE.

APACE – Associação Paranaense dos Centros Esportivos
Curitiba, 05 de Dezembro de 2020.
Quem compartilha, também subscreve.

