EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
DA
AM U N OR PI
–
AS SO C I AÇ ÃO D O S M U N IC ÍPIO S D O N O RT E PIO N EIRO D O EST AD O
D O PAR AN Á.

A
CACENORPI,
Coordenadoria
das
Associações
Comerciais do Norte do Paraná, representada por seu presidente, vem
mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, o qual
representa todos os prefeitos do Norte Pioneiro, para apresentar,
propor, reivindicar e acima de tudo, buscar no diálogo que nos deve ser
sempre peculiar em qualquer ocasião, saídas e formas para juntos
enfrentarmos esse inimigo invisível que se tornou para todos nós, o
m aior m otivo de inúm eras angústias, desespero, incertezas, m ais acim a
de tudo, instabilidade nos negócios que hoje desenvolvemos, todos nós
comerciantes, industriais e prestadores de serviço.
Cientes estamos de tudo o que vem ocorrendo, da
importância do isolamento social, principalmente para aqueles que
fazem parte do grupo de risco, mas entendemos de igual forma, que tal
como hoje se encontram as cidades do Norte Pioneiro, onde vemos em
nossos municípios, inúmeras pessoas nas ruas, e, na sua maioria de
idosos,
indo
aos
bancos,
aos
supermercados,
farmácias,
se
aglomerando sem nenhuma proteção, sem respeitar as distâncias e
todas as regras impostas pela Organização Mundial da Saúde,
entendemos que é necessário frente a este tempo que já ocorreu o
isolamento total, inclusive com o fechamento quase que na sua
totalidade do comércio em todas as cidades, que haja um bom senso no
sentido de iniciarmos, gradativamente o retorno as nossas atividades
cotidianas.
Aproveitamos inclusive, para com base em um documento
que foi protocolado pela Faciap, nossa Federação das Associações
Comerciais do Estado do Paraná, junto ao Governo do Estado,
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utilizarmos assim como eles, das mesmas diretrizes, haja vista
estarmos sempre remando para o mesmo lado, que é o do
desenvolvimento e do progresso de nosso Estado em todas as suas
áreas.
Assim, apresentamos abaixo, um rol de tomadas de
decisões, que poderão em muito nos ajudar neste momento, que tanto
os empresários, do maior ao menor, tem vivenciado, principalmente das
angustias vividas nestes últimos dias com seus comércios fechados e
suas contas vencendo, sugerimos o que segue.
a) Iniciar imediatamente o planejamento da retomada da atividade
econôm ica,
convidando
inclusive
o
Ministério
Publico
para
participar, formando um comitê que inclua lideranças empresarias,
com objetivo de que a reabertura gradativa aconteça a partir do dia
06/04/2020.
b) Destravar gradativamente os segmentos do setor produtivo para
evitar um colapso econômico e social sem precedentes;
c) Focar estratégia de quarentena e isolamento para os grupos de
risco, liberando parte da força de trabalho para retorno às
atividades, priorizando, quando possível, o home office;
d) Permitir que as empresas operem com horá rio ampliado, para evitar
aglomerações e possam distribuir os atendimentos;
e) Determinar o funcionamento das indústrias, do comércio e de
serviços, mesmo que seja em regime de escalas com suas equipes
alternadas caso o setor produtivo tenha essa possibilid ade
(adequando a cada tipo de segmento);
f)

Determinar que
atacadista, que
respeitando as
higienização dos

os segmentos de serviços, comércio varejista e
mantenham o controle de acesso dos clientes
distâncias mínimas e fornecendo meios para a
colaboradores e clientes;

g) Retorno
de
atendimento mínimos
em
todos
os
órgãos
da
administração pública direta e indireta, fundacional e autárquica;
h) Criação de canais de atendimento via whatsapp, telefone e e -mail
por parte de todos os órgãos municipais, para recebimen to de
documentos e solicitações, com atendimento imediato, maximizando
a automatização dos processos e a digitalização do governo;
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i)

Análise do controle de preços de mercado, quando se fizer
necessário, por compreender que resultam inevitavelmente em
redução de oferta e escassez de produtos essenciais, bem como
que são inválidos por inconstitucionalidade;

j)

Possibilidade de retirada de produtos no local, através e sistema de
drive-thru ou outro ponto no estabelecimento;

k) Campanhas publicitárias de conscient ização sobre a necessidade de
retomada econômica e de minimização do medo de sair de casa
incutido
na
população
pelo
momento
pandêmico
atual,
proporcionando que as populações de baixo risco voltem a circular
e viver suas vidas de maneira mais próxima do no rmal.
l)

Diminuir o percentual do repasse do Executivo para o Legislativo;

m) Eliminar as bonificações acima do salário para todas as esferas
públicas, do Legislativo, inclusive autarquias; exceto pessoal da
área da saúde e segurança;
n) Higienização dos ambientes de acesso comunitários, como Escolas,
Universidades, Bibliotecas, Museus, Teatros públicos, contando
com atuação dos servidores destes estabelecimentos e de
voluntariado
da
comunidade
por
meio
de
campanhas
de
engajamento propostas pelo Estado e Municí pios.
o) Intensificar reconhecimento de quem está infectado paralelamente
ao retorno gradual – por meio da massificação de testes.
p) Seja definido um prazo para readequação econômica.
q) Seja realizada a postergação dos Pagamentos dos Impostos
Municipais e dos parcelamentos vigentes, por pelo menos 3 meses,
abril, maio e junho, sendo possível o seu parcelamento a partir de
julho, em pelo menos 6 parcelas sem juros nem multa; Incluindo o
ISS na postergação do Simples Nacional.
Estas são as sugestões e solicitaç ões das cerca de 17
Associações Comerciais do Norte Pioneiro do Estado do Paraná,
distribuídas nos 22 Municípios de nossa região, que trazem dos
empresários, comerciantes, agricultores e industriais, que representam
inúmeras empresas, que geram milhares de empregos em nossa Região
e fazem com o que o Estado do Paraná seja o “celeiro do mundo”, para
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que a CACENORPI encaminhem ao Senhores Prefeitos Municipais do
NOSSO Norte Pioneiro do Estado do Paraná.
Continuaremos juntos nesta luta, com a volta da atuaçã o
dos agentes econômicos e com o devido cuidado com a SAÚDE de
todos, nos colocando inclusive à disposição para que dentro do
possível e se assim entender Vossa Excelência nos reunirmos afim
de discutir as ideias acima apresentadas .
Se mais para o momento, desde já agradecemos a
atenção e contamos com a preciosa colaboração dos Excelentíssimos
Senhores Prefeitos de toda a nossa Região.

Atenciosamente
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