
São Paulo, 30 de março de 2020 

Ao  
Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espirito Santo 

Att. Sr. Marco Antonio Valente 

Assunto: COVID-19 - Serviços de Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos 
Sólidos 

Prezado Marco, 

A ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais, associação civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, fundada em 1976, 
no âmbito da relação de parceria mantida com esse Sindicato vem encaminhar os 
materiais anexos, com Recomendações e Orientações para prestação dos serviços de 
limpeza e manejo de resíduos sólidos durante a Pandemia de COVID-19, os quais são 
de crucial importância para a manutenção do asseio das cidades e constituem uma 
das principais barreiras sanitárias para toda a sociedade.  

A prestação dos serviços de limpeza urbana é essencial para a proteção do meio 
ambiente e da saúde humana, e não pode ser interrompida, mesmo durante 
processos epidêmicos. Por conta desse caráter de essencialidade, é indispensável 
assegurar que tais serviços sejam diariamente executados, pois contribuem para 
auxiliar na prevenção da transmissão do coronavírus, bem como de outras doenças e 
contaminações decorrentes de acúmulo e da má gestão de resíduos, o que por sua 
vez tem o condão de afetar a imunidade das pessoas e seria uma agravante no 
quadro atual. 

Desde o início do período de emergência, as empresas de limpeza urbana vem 
desempenhando suas atividades, assegurando a prestação dos serviços de limpeza 
urbana de forma contínua e abrangente, empregando uma força de trabalho de mais 
de 340.000 pessoas que atuam diretamente na execução diária das atividades. 



Estamos certos de que a implementação das medidas indicadas será efetiva para a 
prevenção de contaminação e transmissão do novo Coronavírus junto aos operadores 
do setor, tendo em vista que conforme posicionamento mundial, e orientações da 
Organização Mundial da Saúde, as atividades de limpeza urbana e manejo de 
resíduos não são um vetor de transmissão do vírus, e devem ser prestadas de forma 
contínua mediante a adoção das mesmas práticas adotadas usualmente. 

Agradecemos a atenção dispensada e permanecemos à disposição para o 
detalhamento ou esclarecimentos necessários. 

Atenciosamente, 

	

Carlos RV Silva Filho 
Diretor Presidente 


