
Caro associado,

Para contribuir com o equilíbrio entre a saúde pública e a economia, em especial pela sustentabilidade
das empresas, a ACIM tem trabalhado em várias frentes desde o início da pandemia em Maringá, em
março. Abaixo elencamos algumas destas iniciativas como uma forma de prestação de contas para os
nossos associados:

Iniciativas político-institucionais

  Desde que foi anunciada a paralisação das atividades não essenciais em Maringá, a ACIM manteve
diálogo frequente com a prefeitura, secretários municipais, Ministério Público e outras entidades para 
discutir o equilíbrio entre a proteção da população e a viabilização dos negócios. Assim que foi anunciado 
o primeiro decreto, a entidade pleiteou o funcionamento das atividades essenciais, delivery e o sistema de 
ensino a distância;

  Apresentamos estudos para garantir a retomada gradativa das atividades, inclusive com escalonamento 
de horários para entrada e saída dos funcionários, evitando a sobrecarga do transporte coletivo;
apresentamos sugestão de cronograma de reabertura baseado em indicadores sobre usuários do
transporte coletivo, perfil dos colaboradores e porte das empresas, tudo feito com o acompanhamento
de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, geógrafos, estatísticos, empresários, lideranças e 
uso de programas de geolocalização;

  Acompanhamento da retomada gradual das atividades setoriais, como construção civil, indústrias,
padarias, comércio, prestação de serviços, clínicas médicas, de fisioterapia, bares, restaurantes,
shoppings, academias, escolas de natação e de artes marciais e outros;

  Recomendação de normas de segurança, para adoção pelas empresas, com vídeos com infectologista 
sobre intensificação da limpeza, disponibilização de álcool gel para clientes e funcionários, dispensa dos 
colaboradores dos grupos de risco, entre outras;

  Pleito para ampliação do horário do comércio na sexta-feira e no sábado que antecederam o Dia das 
Mães;
 
  Solicitação para o governador Ratinho Junior e para o prefeito Ulisses Maia postergarem o pagamento
de impostos municipais e estaduais – um decreto da prefeitura de Maringá prorrogou o pagamento de 
tributos municipais do Simples Nacional e de MEIs, com vencimento entre março e junho. Já o governador 
Ratinho Junior anunciou ações que somam R$ 1 bilhão para estimular a atividade econômica e preservar 
empregos, incluindo a postergação do recolhimento de parte do ICMS devido pelas empresas do Simples 
Nacional.

Iniciativas voltadas para capital de giro

Noroeste Garantias avalizou operações com taxa de juros a 0,49% ao mês e seis meses de
carência,  somando 1,1 mil operações;

Fomento Paraná, que tem ponto de atendimento na ACIM, fez mais de 750 atendimentos e iniciou 
220 propostas, com taxa a partir de 0,68%;

Sicoob Metropolitano, grande parceiro da ACIM, disponibilizou crédito com seis meses de carência 
e taxa a partir de 0,56% ao mês.

Apoio à saúde pública

  Compra de equipamentos para as novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas a pacientes da 
Covid-19. Foram dez respiradores, dez monitores, 20 oxímetros, medidores de sinais vitais, cufômetros, 
armários para instrumentos, entre outros equipamentos para o Hospital Universitário de Maringá (HUM) e o 
Hospital Municipal;

  Aquisição de 20 mil máscaras N95 indicadas para profissionais que fazem procedimentos de intubação 
ou aspiração traqueal; a demanda é suficiente para atender toda a cidade de Maringá ao longo da
pandemia;

  Aquisição de mil máscaras face shield (de acetato) destinadas às unidades púbicas de saúde;

  Doação de luvas, aventais, máscaras e frascos de álcool para hospitais, asilos, associações beneficentes 
e unidades de saúde;

  Aquisição e doação de 50 mil máscaras para a população e associados, que puderam retirar
gratuitamente na sede da entidade;

  Vídeos informativos sobre suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada e do salário, férias, 
banco de horas, marketing digital, cobrança de aluguel, entre outros temas, todos disponíveis nas redes 
sociais da Associação Comercial;

  Vídeos com dicas de infectologista sobre como usar o transporte coletivo com mais segurança, uso
correto de máscaras, cuidados ao chegar em casa após um dia de trabalho, entre outros. Apenas no
Facebook os vídeos alcançaram mais de 500 mil pessoas e foram compartilhados mais de mil vezes;

Iniciativas voltadas à capacitação

  Produção e veiculação de podcasts e lives (transmissões pela internet) semanais, com especialistas
de várias áreas, como inovação, marketing digital e gestão de marcas; são conteúdos de qualidade para
difundir conhecimento essencial aos empreendedores;

  Substituição da distribuição da Revista ACIM, com mais de 50 anos de circulação e seis mil exemplares, 
pela divulgação apenas digital, durante a pandemia;

  Disponibilização de cursos na plataforma de educação a distância da ACIM. Ao acessar o
www.eadacim.com.br, o associado insere o cupom ACIM2020 e pode acessar, de graça, os seguintes
cursos: Implantação do eSocial para empresas e escritórios contábeis; Estruturas de remuneração por 
resultados; Novas leis trabalhistas; Como vender para o governo, e Microsoft Excel – gestão 360º;

Diretores e colaboradores da Associação Comercial têm trabalhado incessantemente para ajudar os
empreendedores neste momento tão crucial para a economia e a comunidade. Assim como acontece des-
de a fundação da entidade, trabalhamos pelo desenvolvimento econômico e social de Maringá e região.

Forte abraço,

Michel Felippe Soares
Presidente


