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Comércio pode voltar
na segunda-feira, 13

O

presidente da ACCG, Marcos Procópio, e o presidente
da Federação das Associações Comerciais da Paraíba,
Álvaro Barros, par ciparam de uma reunião virtual
com o prefeito Romero Rodrigues, membros do Ministério
Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho e
autoridades em saúde pública para avaliar a possibilidade de
reabertura do comércio já esta semana.

A reunião, promovida pela CDL de Campina Grande, com a
par cipação de outras en dades empresariais, a exemplo do
SindCampina, Sinduscom, FIEP, SECOVI. Após as exposições
técnicas feitas por proﬁssionais da área de saúde e das
ponderações feitas pelos representantes do Ministério
Público, a concordância foi por manter a maior parte do
comércio tradicional e os shoppings fechados.
Na próxima sexta-feira (03 de abril) haverá uma nova
videoconferência para reavaliar a situação local e decidir se o
comércio de Campina Grande irá retomar suas a vidades de
forma gradual, obedecendo um calendário sugerido pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que prevê o
retorno das lojas de rua no dia 06 de abril, porém, de forma
reduzida, das 10 horas às 16 horas. Já os Shoppings e galerias
a previsão é para que o retorno aconteça no dia 13 de abril.
As escolas e os eventos con nuariam com suas a vidades
interrompidas.

Cartilha da ACCG orienta
e dá dicas de prevenção
A Associação Comercial também elaborou uma cartilha
digital com informações sobre o Coronavírus e dicas de
prevenção ao Covid-19. O documento também informa
sobre as decisões tomadas pelo Poder Público Municipal
quanto aos prazos de retorno das atividades empresariais de
Campina Grande, que deverão acontecer, gradualmente, a
partir da próxima segunda-feira

ACCG subscreve Plano de Ação para
retomada gradual de Negócios na Paraíba
A Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande
subscreveu documento elaborado com a Frente Parlamentar do
Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa da Paraíba,
com propostas que foram encaminhadas ao Governo do
Estado, após debate realizado com vários setores produtivos
do Estado.

Sugestões de Medidas a serem adotadas
- Que sejam disponibilizadas Linhas de Crédito especiais para
Micro e Pequenos Empreendedores, através do Empreender
- Paraíba, com a ﬁnalidade de diminuir os impactos causados
na economia do Estado.
- Criação de um Reﬁs - programa de reﬁnanciamento ﬁscal de
tributos. Pelo Governo do Estado
- Criação do Observatório Econômico
- Apresentação do Plano de Retomada Econômica do Estado
- Distribuição de Voucher's para pequenos agricultores que não
estão conseguindo vender seus produtos, haja vista o
fechamento das feiras.
- Prorrogação dos prazos para pagamento dos emplacamentos
dos carros e pagamentos do IPVA.
- Suspensão de protestos de dívida ativa para pessoas jurídicas
e físicas que devem ao Estado.
- Possibilidade de redução da bandeira na energia no período
de quarentena imposta pelo Covid- 19
- Paralização das cobranças dos ﬁnanciamentos contraídos
pelos pequenos e microempreendedores através do
Empreender PB.
- Postergação do ICMS e do INSS aqui no estado e ou
ﬁnanciamento do ICMS para os meses subsequentes.
- Prorrogação das obrigações acessórias.
- Facilitação para obtenção de Crédito para o setor
empresarial, com prazo elástico para pagamento.
- Diminuição dos tributos estaduais incidentes nas contas de
energia elétrica, água e telefone.
- Destinar parte das emendas impositivas dos Deputados para
a saúde, e outra parte para os pequenos negócios.
- Cadastro de trabalhadores informais e detentores de
pequenos negócios.
- Trabalho conjunto entre as universidades públicas, Parque
Tecnológico e Comitê de gerenciamento de crise a ser
formado por economistas, empresários e classe cientiﬁca.

