
                                                        
 

 
   

 

CR. Bis. 084/2021                                                     Caxias do Sul, 02 de junho de 2021. 
 
 
Senhor 
Adiló Didomenico 
Prefeito de Caxias do Sul 
Nesta cidade   
 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, e considerando que as entidades que 

esta subscrevem são representantes legais do Comércio Varejista de Caxias do 

Sul, vimos por meio deste, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 

do Município, solicitar que sejam tomadas medidas no sentido de solucionar a 

questão envolvendo o transporte público oferecido pela Visate em tempos de 

pandemia da COVID-19, bem como, a ampliação dos horários do ônibus, 

principalmente, na região do Shopping Villaggio Caxias uma vez que, as lojas 

podem adotar horário de funcionamento até às 22h. Nesse sentido, a ampliação 

dos horários seguiria os horários de fechamento das lojas ali localizadas, 

permitindo o acesso ao transporte público daquela região para os funcionários 

do comércio.  

Portanto, solicitamos que haja a ampliação do transporte público na 

região (22h) da entrada ao bairro Desvio Rizzo, possibilitando a garantia do 

transporte público para os funcionários e consumidores. 

 Cabe ressaltar ainda, o fato de que a fiscalização no transporte público 

deva ser redobrada, uma vez que a circulação de pessoas, principalmente, no 

horário de “pico” é maior e acaba possibilitando a aglomeração de pessoas nos 

veículos disponibilizados. Assim sendo, sugerimos que a empresa Visate 

mantenha, de forma bastante rigorosa, as recomendações do Governo Estadual 

com o objetivo de prevenir e de enfrentar à epidemia causada pela COVID-19 

(novo Coronavírus). 



                                                        
 

 
   

 

A rigidez nas normas sanitárias para o enfrentamento da pandemia 

existe de igual maneira para os comerciantes caxienses, com penalidades em 

caso de descumprimento. Com efeito, nesta perspectiva, deve ocorrer uma 

comoção de todos para enfrentarmos juntos nesse período atípico. Logo, se 

existe todo cuidado do comerciante em manter sua loja higienizada, tal trabalho 

é em vão se o trabalhador não tem a mesma segurança no transporte coletivo.  

Sabedores da preocupação com o bem-estar dos cidadãos caxienses e da 

urgência e relevância do tema, desde já contamos com o apoio do Poder 

Municipal a iniciativas e encaminhamentos que possam solucionar mais esta 

importante e justa demanda do setor. 

Aproveitamos a oportunidade e renovamos os votos de elevada estima 

e apreço.  

Cordialmente, 

 

 

___________________________________________________ 
Idalice Teresinha Manchini 

           Presidente do Sindilojas 
 
 

_______________________________________________ 
Nilvo Riboldi Filho 

          Presidente do Sindicomerciários 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


