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Além dos critérios definidos no protocolo geral, os estabelecimentos 

devem seguir as especificações elencadas em cada panorama de 

risco de enfrentamento à Covid-19 (leve, moderado e crítico), bem 

como as demais especificações deste protocolo. 

 

PANORAMA DE RISCO LEVE 
 

O QUE 

ABRE? 

Indústria: indústrias do segmento. 

Comércio atacado e varejo: lojas agropecuárias e similares, 
pet shops (incluindo banho e tosa). 

Serviços ligados à cadeia: prestação de serviços à cadeia, 
consultórios, clínicas e hospitais veterinários. 

CRITÉRIOS 

PARA 
FUNCIONAMENTO 

Indústria: protocolo geral. 

Comércio atacado e varejo: protocolo geral. 

Serviços ligados à cadeia: protocolo geral 

PANORAMA DE RISCO MODERADO 
 

 

 

 

 

O QUE 

ABRE? 

Indústria: indústrias do segmento. Não possuem restrições de 
horários. 

 

DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA, FUNCIONARÃO DAS 
7H ATÉ ÀS 19H COM RODÍZIO E AOS FINAIS DE SEMANA 
NÃO FUNCIONARÃO: 

Comércio atacado e varejo: lojas agropecuárias e similares, 
pet shops. Funcionarão em sistema de rodízio (das 7 – 13h lotes 
pares e das 13 – 19h lotes ímpares). Na ausência de 
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numeração de lotes, considera-se o número de localização.  

OBS: Estabelecimentos que ocupam mais de um lote valerá o 
de menor numeração. 

 

FUNCIONARÃO SEM SISTEMA DE RODÍZIO ATÉ ÀS 22H: 

Serviços: prestação de serviços, consultórios, clínicas e 
hospitais veterinários.  

Após as 22h de segunda à sexta-feira e aos finais de semana, 
funcionarão somente urgências/emergências ou serviços 
essenciais à manutenção da saúde e vida animal. 

CRITÉRIOS 

PARA 
FUNCIONAMENTO 

Indústria: protocolo geral. 

Comércio atacado e varejo: protocolo geral. 

Serviços ligados à cadeia: protocolo geral. 

PANORAMA DE RISCO CRÍTICO 
 

 

O QUE 

ABRE? 

Indústria: indústrias do segmento. 

Comércio atacado e varejo: lojas agropecuárias e similares, 
pet shops (somente de alimentos e produtos para saúde 
animal). 

Serviços ligados à cadeia: prestação de serviços à cadeia, 
consultórios, clínicas e hospitais veterinários (somente 
urgências/emergências ou serviços essenciais à manutenção da 
saúde e vida animal. 

CRITÉRIOS 

PARA 
FUNCIONAMENTO 

Indústria: protocolo geral. 

Comércio atacado e varejo: somente delivery. 

Serviços ligados à cadeia: protocolo geral 

 

 

 


