Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado de Alagoas
Reconhecido em 13 de março de 1984

Maceió, 12 de novembro de 2020.

INFORMATIVO
Informativo 39/2020
Ref. Comercialização Bebidas Alcoólicas - Eleições 2020
Prezados (as) Associados (as),
Em virtude da realização das eleições para prefeitos e vereadores neste domingo, a
Secretaria de Estado da Segurança Pública publicou a Portaria/SSP nº 1096/2020, na
qual fica proibida a comercialização, em todo o Estado de Alagoas, de bebidas
alcóolicas a partir das 02h00 até às 18h00 do dia 15 de novembro, visando
proporcionar, aos eleitores e à sociedade como um todo, tranquilidade e segurança
durante o processo eleitoral. A desobediência a determinação implicará em infração
penal prevista na legislação vigente.
No que diz respeito ao abastecimento de veículos que estão atrelados a acordos ou
contratos políticos, ressaltamos a orientação da Procuradoria Regional Eleitoral para
que os proprietários não sejam coniventes com o abastecimento de veículos para
eleitores no dia das eleições.
Lembramos, ainda, que todos devem se atentar às recomendações sanitárias do
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de evitar o contágio pela Covid-19:
- Se estiver com febre ou se tiver tido Covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em
casa;
- Respeite o horário preferencial de votação para idosos de 7h às 10h;
- Saia de casa com a máscara e permaneça com ela durante a votação. O uso é
obrigatório em todas as seções;
- Se possível, leve sua própria caneta para evitar contato com objetos de terceiros; e
deixe crianças e acompanhantes em casa;
- A distância mínima de 1 (um) metro deve ser respeitada nas filas;
- Higienize suas mãos com o álcool em gel que será disponibilizado em todas as seções
antes e depois de votar;
- Evite cumprimentos, abraços e apertos de mão;

Para mais informações, basta entrar em contato através dos telefones: (82) 3320-1761
/ 3320-2902, em Maceió; ou (82) 3522-1029, em Arapiraca.

Atenciosamente,
A Diretoria.
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