
 
 

Recife, 27 de outubro de 2020 

 

 

Ofício GP Nº 071/2020 

  

Exmo. Sr. 

Wellington Cabral Saraiva 

Chefe da Procuradororia Regional do Ministério Público Eleitoral em Pernambuco 

N E S T A 

 

 

Prezado senhor,  

 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

Pernambuco (Fecomércio-PE) é uma entidade sindical de grau superior e como 

representante legal das empresas do segmento atua na defesa permanente dos 

interesses da categoria e de seus 20 sindicatos filiados. Órgão gestor do Sistema 

Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Federação também é responsável pela administração 

do Serviço Social do Comércio e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 

instituições privadas e sem fins lucrativos, sendo o Sesc voltado para atividades 

sociais e o Senac para a formação profissional. 

 

No uso de suas atribuições e:  

 

CONSIDERANDO a pandemia do novo coronavírus (covid-19) que assola o 

país e também o Estado de Pernambuco; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Pernambuco, através do 

Decreto Estadual nº 48.833, de 21 de março de 2020, determinou estado de 

calamidade pública e fixou medidas sanitárias para conter a transmissão da doença, 



 
 

dentre as quais a obrigatoriedade de observância de distanciamento social, além do 

uso obrigatório de máscaras em todo o território do Estado, conforme Decreto estadual 

Nº 49.252, de 31 de julho de 2020;  

 

CONSIDERANDO que, em todo o território estadual, os candidatos têm 

realizado EVENTOS DE CAMPANHA, que contam com grande número de pessoas, 

gerando aglomeração sem a observância do distanciamento social e do uso 

obrigatório de máscaras, que os decretos estaduais pretendem evitar, elevando 

sobremaneira o risco de contaminação e propagação da enfermidade; 

 

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção e combate à covid-19 no 

PERÍODO ELEITORAL sugeridas no parecer técnico nº. 6/2020/SES-PE, de 

25/09/2020, emitido pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 

em atenção às requisições desta procuradoria, estão sendo diariamente violadas 

pela maioria dos candidatos, principalmente na realização de “caminhadas”, 

“passeatas” e “carreatas”, pois não respeitam o distanciamento social e o uso 

obrigatório de máscaras; 

 

CONSIDERANDO que tais comportamentos poderão gerar um novo ciclo de 

proibições e restrições por parte do Governo do Estado para enfrentamento da 

pandemia, conforme vem acontecendo em alguns países do mundo, o que 

consequentemente prejudicaria ainda mais a retomada das atividades empresariais 

do COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, que são representadas por esta 

FECOMÉRCIO-PE, justamente no período mais importante do ano, que é o ciclo 

natalino entre os meses de novembro e dezembro de 2020; 

 

 



 
 

REQUER à Vossa Excelência:  

 

a) Que determine aos agentes públicos sanitários competentes à devida aplicação 

das medidas estabelecidas no parecer técnico nº. 6/2020/SES-PE, de 

25/09/2020, emitido pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 

PERNAMBUCO, com a fiscalização mais ostensiva dos aludidos atos eleitorais 

em todo o Estado de Pernambuco; 

 

b) Que Notifique os partidos eleitorais para que sejam cumpridas as medidas 

sanitárias necessárias nos atos de campanha e de propaganda eleitoral, a fim 

de mitigar os riscos de propagação da covid-19, em especial aqueles que 

importem aglomeração de pessoas sem a observação do distanciamento social 

e uso obrigatório de máscaras, tais como “passeatas”, “caminhadas”, 

“bandeiraços”, “carreatas”, “comícios”, dentre outros, sob pena de 

aplicação das penalidades legais. 

 

Certos de que seremos atendidos, colocamo-nos à disposição e renovamos os 

votos de estima e consideração. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho 

Presidente 

 

 


