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Card #1   



Nos últimos dias, os casos de COVID-19 em nosso Estado aumentaram. Por isso, atente-se 
às últimas notícias sobre as cidades onde a doença está se espalhando mais rapidamente e, 
se puder, evite estes locais, em especial se fizer parte do grupo de risco. Caso você tenha 
algum comércio nestas áreas, aumente ainda mais as medidas de segurança em seu 
estabelecimento. #ComércioConsciente 

 
 
Card #2 
Em tempos de pandemia, precaução salva vidas. Se você tiver sintomas de febre, tosse e 
falta de ar, ligue com antecedência para o posto de saúde, UPA ou pronto-socorro. Assim, 
será direcionado ao centro de saúde certo e evita circulação desnecessária. Caso você 
trabalhe com público, como no comércio, essa medida é ainda mais importante. Fique em 
casa e cuide-se. #ComércioConsciente 



 
 
Card #3 
#ComércioConsciente Em tempos de prevenção, informação é uma importante aliada no 
cuidado da saúde das pessoas. Acompanhe os boletins diários da evolução dos casos de 
COVID-19 em nosso Estado e articule-se para se preparar para eventuais adversidades. As 
informações você encontra neste link: http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/ 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/boletins/


 
 
Card #4 
Com o aumento dos casos de COVID-19, fique ainda mais atento às orientações. Adapte sua 
estrutura para manter o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, com sanitização de 
ambientes e higienização. Use máscara e exija o mesmo de seus colaboradores e clientes. 
Consciência e bom senso salvam vidas. #ComércioConsciente 



 

 
Card #5 
Se algum colaborador tiver suspeita ou confirmação de COVID-19, determine que ele fique 
em casa. O mesmo vale para os trabalhadores dos grupos de risco, como idosos, 
diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal crônica, doenças respiratórias 
crônicas, doenças cardiovasculares, gestantes e imunodeprimidos. #ComércioConsciente 



 
 
Carrossel #1 
Não é hora de jogar fora todos os esforços que fizemos até aqui! Toda ação, por menor que 
seja, faz toda a diferença no combate à proliferação do coronavírus, Precisamos, juntos, 
continuar respeitando as medidas de prevenção. Lembre-se: seguir as recomendações dos 
órgãos de saúde ajuda a salvar vidas! #ComércioConsciente 



 
 
Carrossel #2 
Estamos vivendo tempos difíceis, isso é indiscutível. Contudo, além de buscar vender mais 
e recuperar o fôlego dos negócios, é preciso termos empatia, paciência e, acima de tudo, 
amor ao próximo. Com calma, respeito e atenção às medidas de restrição, vamos, juntos, 
vencer a pandemia. #ComércioConsciente 
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