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Edital

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

É prioridade da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP oferecer informações aos associados e 
comerciantes neste período de pandemia. Seja por meio 
de informati vo digital, redes sociais, email, aplicati vo, rádio, 
moto som, visitas aos comércios ou contatos via telefone, 
a Associação mantém lojistas e empresários informados 
sobre as medidas do Governo do Estado e da Administração 
Municipal a respeito do enfrentamento ao coronavírus 
(COVID-19). 

Com o objeti vo de levar conhecimento ao empresariado, 
nesta edição divulgamos que insti tuições fi nanceiras iniciaram 
a liberação de crédito às Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 
No total, serão disponibilizados R$ 3 bilhões por intermédio 
do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), aprovado pelo 
Congresso Nacional para auxiliar os empreendedores nesse 
momento de difi culdades econômicas.

O Programa nasceu da necessidade de promover 
uma recuperação fi nanceira da economia e tem apoio da 
Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).

O Pronampe é uma oportunidade aos comerciantes já 
que o município passa por um período difí cil, onde grande 
parte do comércio está fechado e só pode oferecer serviços 
de delivery.

Infelizmente é um momento delicado para todos, mas a 
ACIP dá conti nuidade às parti cipações em reuniões com o 
poder público, verifi ca índices de casos de coronavírus em 
Piedade e solicita a abertura gradual do comércio para a 
retomada da economia.  

Ainda nesta edição, destacamos o sorteio que ocorrerá 
por meio do App da ACIP, informamos os estabelecimentos 
comerciais que podem permanecer abertos nesta 
quarentena, divulgamos a reunião com o Conselho Municipal 
de Turismo, entre outras curiosidades.  

Óti ma leitura a todos. 

Linhas de crédito às MPEs



3

Presidente da ACIP se reúne com Comitê do 
COVID-19

Covid-19

Julho / 2020

O presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, 
parti cipou de reunião com o prefeito José 
Tadeu de Resende e representantes do Comitê 
Administrati vo PDD COVID-19 no dia 23 de junho. 
A parti cipação do presidente em audiências com 
o poder público municipal tem sido constante 
desde março, quando iniciou a pandemia.

Além de assuntos ligados ao enfrentamento do 
coronavírus, houve apresentação dos indicadores 
de saúde do município. Naquele período, os 
casos confi rmados da doença e óbitos estavam 
crescendo, o que ocasionou a regressão de 
Piedade para a fase vermelha do Plano São Paulo, 
do Governo do Estado, com o fechamento de 
parte do comércio.  

O presidente da ACIP analisou os indicadores 
e informou alguns dos principais trabalhos 
promovidos pela associação quanto a divulgação 

de ações de prevenção ao coronavírus, como 
a doação de material para confecção de 15 
mil máscaras, a realização de reuniões com 
comerciantes, postagens de avisos e comunicados 
por meio das redes sociais e moto som, entre 
tantos outros serviços.  

A ACIP dá conti nuidade aos trabalhos diários de 
divulgação e orientação aos comerciantes quanto 
ao enfrentamento do coronavírus e espera a 
abertura do comércio gradual para a retomada 
da economia. 

A Associação também conti nuará atenta aos 
acontecimentos na região de Sorocaba, bem 
como a atualização dos dados de Piedade. 
Estudos e ações por parte da ACIP conti nuarão 
sendo realizados na intenção de contribuir com 
o comércio local, que está sendo diretamente 
afetado pela determinação do estado.

Foto: Divulgação

Presidente da ACIP se reúne com Comitê do COVID-19
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Edital de Convocação para Assembleia de Eleição

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Piedade, 01 de julho de 2020

É a presente para convocar ofi cialmente 
a todos os associados em dia com suas 
obrigações associati vas, em conformidade 
com o disposto nos arti gos 27, §2º, 29 e 30 
do Estatuto Social da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade – ACIP, para em 
Assembleia de Eleição convocada pelo 
Presidente Diretor Sérgio Luiz Moreira, dentro 
de suas atribuições, a qual será realizada no 
dia 21 de agosto de 2020 (sexta-feira), com 
início da votação às 17:00 horas (dezessete 
horas), na sala de reuniões Sérgio Barboza 
Orti z , a Rua Fernando Cróccia, 126 – Centro, 
município de Piedade, Estado de São Paulo, 
e término às 20:00 horas (vinte horas) do 
mesmo dia, com a seguinte ordem do dia: 
eleição da Diretoria Executi va, Membros 
do Conselho Deliberati vo e Suplentes e 
Membros do Conselho Fiscal e Suplentes, 
para o período de 1º de setembro de 2020 

O Comitê Administrati vo PDD Covid-19 
informa que mais algumas ati vidades foram 
enquadradas no plano São Paulo, da forma 
estabelecida no Decreto, e desde sábado, 4 
de julho, além das ati vidades consideradas 
como essenciais pelo DECRETO Nº 7803 - 29 
DE JUNHO DE 2020, também estão recebendo 
público: 

Loja de produtos de limpeza 
Casas de rações
Lojas de fraldas 
Óti cas 
Hotéis e pousadas (exclusivo para 

hospedagem de pessoas que estejam a 
trabalho no município e devidamente 
comprovado, com relatório quinzenal de 
hospedagem que será enviado à Prefeitura).

à 31 de agosto de 2022.  Informa-se, ainda, 
que as inscrições de chapas serão abertas 
em 08 de julho de 2020, a parti r das 09:00 
horas, e, encerram-se no dia 06 de agosto de 
2020, às 17:30 horas (dezessete horas e trinta 
minutos), conforme inciso III do arti go 29 do 
Estatuto Social e as chapas inscritas deverão 
atender ao disposto nos mencionados arti gos 
e demais dispositi vos do Estatuto Social 
vigente, aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 18 de julho de 2008.

Atenciosamente,

Confi ra algumas atividades que puderam reabrir
no dia 4 de Junho
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Linha de Crédito
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Pronampe já está com linhas de crédito 
disponíveis às Micro e Pequenas Empresas

A Caixa Econômica Federal (CEF) deu início 
a liberação de crédito às Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs). Será disponibilizado um total 
de R$ 3 bilhões por meio do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), aprovado pelo Congresso 
Nacional para auxiliar os empreendedores nesse 
momento de difi culdades econômicas.

“O Pronampe, que aprovamos na Câmara, 
nasceu da necessidade de promover uma 
recuperação fi nanceira da economia, dando 
um novo fôlego aos empreendedores neste 
momento tão difí cil”, destaca Marco Bertaiolli, 
deputado federal e vice-presidente da Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).

Ainda segundo o parlamentar, que também 
lançou na Câmara Federal a Frente Parlamentar 
em Defesa da Micro e Pequena Empresa no 
Brasil, serão oferecidas linhas de fi nanciamentos 
diferenciadas. “São opções com juros bem 
abaixo do mercado, justamente para dar ao 
empreendedor as condições de trabalho para 
atravessar essa pandemia econômica que se 
instalou no Brasil e no Mundo”, reforçou Bertaiolli.

Desde terça-feira (16/06), o crédito do 
Pronampe já está disponível para as Micro e 
Pequenas Empresas com faturamento de até 
R$ 4,8 milhões, optantes do Simples Nacional. 
Já a parti r do próximo dia 23/06, poderão 
acessar as linhas de crédito as empresas do 
mesmo setor que não são optantes do Simples. 
Os Microempreendedores Individuais (MEI) 
poderão começar a solicitar o crédito no dia 30 
de junho, conforme cronograma divulgado pela 
Caixa Econômica Federal.

Segundo o deputado, as informações obti das 
junto à CEF apontam que, se for necessário 
e dependendo da demanda das empresas, 
poderá haver uma ampliação dos R$ 3 bilhões 
disponibilizados hoje. “Estamos todos num 
momento muito delicado em que as ati vidades 
econômicas precisam retornar. Os empregos 
precisam ser manti dos e recuperados, além de 

serem abertas novas oportunidades de trabalho 
às pessoas. Ou seja, fazer com que a roda da 
economia, aos poucos, volte a girar”, salienta o 
deputado.

Ainda conforme o deputado, as empresas 
poderão pedir emprésti mos nas agências da Caixa 
ou pelo site do banco, conforme o cronograma 
esti pulado pela insti tuição. No entanto, devido às 
limitações impostas pela pandemia, quem puder 
deve optar em fazer os pedidos pela Internet. A 
Caixa também está desenvolvendo um aplicati vo 
para facilitar o acesso ao crédito. Outros bancos 
também já manifestaram interesse em parti cipar 
do Programa.

A ideia do Pronampe é incenti var que bancos 
emprestem a microempresas (que faturem até 
R$ 360 mil por ano) e empresas de pequeno 
porte (com receita anual entre R$ 360 mil e R$ 
4,8 milhões). As taxas de juros são mais baixas 
do que o mercado, de 1,25% ao ano, mais a taxa 
Selic (hoje em 3% ao ano).

O prazo para pagamento é de 36 meses, com 
carência de oito meses. Ou seja, quem tomar o 
emprésti mo em junho, por exemplo, começará a 
pagar o fi nanciamento em fevereiro do ano que 
vem.
Entre em contato com seu contador.
Para obter esclarecimentos e informações 
sobre o Pronampe, procure o seu contador. 



6

Empresa

A retomada da economia passa, 
necessariamente, por uma maior oferta 
de linhas de crédito para as Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs), com juros 
baixos, prazos ampliados, e carência para o 
início do pagamento. Mais do que ofertar 
é fundamental que os recursos cheguem 
efeti vamente aos empreendedores. 

O tema foi abordado pela Federação 
das Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) durante reunião com o 
presidente da Agência de Desenvolvimento 
Paulista (Desenvolve SP), Nelson de Souza, 
e a secretária estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen. 

William Paneque, vice-presidente da 
Região Administrati va 03 (RA 3) da Facesp, 

afi rmou, durante a reunião online, que “o 
dinheiro não chega na ‘ponta’, por falta de 
informação dos empreendedores de como 
solicitar o recurso e pela burocracia”.  “A 
Facesp já colocou a rede de Associações 
Comerciais à disposição do governo 
estadual para ajudar na operacionalização 
da oferta de crédito às MPEs, porque são 
elas as responsáveis pela grande maioria 
dos empregos”, disse Paneque. 

“Esta liberação de crédito não pode 
demorar, porque as empresas foram 
obrigadas a fechar, porém, as contas 
conti nuam chegando. Nossa crise não 
é de investi mento, mas de liquidez e 
somente o Poder Público, com os bancos 
de desenvolvimento, podem nos ajudar”, 
destacou Paneque. 

Vice-presidente executi vo da Facesp, 

Julho / 2020

Facesp solicita que linhas de crédito
cheguem efetivamente às Micro

e Pequenas Empresas
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Ary Russo, alertou sobre a necessidade de 
uma atenção maior aos empreendedores 
do Interior. “A maior parte das linhas de 
crédito são para bens de consumo, mas 
o que precisamos neste momento é de 
dinheiro para manter os negócios abertos, 
ou seja, para capital de giro”, frisou. “Nossa 
rede conta com cerca de 300 mil MPEs e a 
quanti dade de emprésti mos liberados pelos 
bancos públicos, neste período de crise, 
representa uma quanti dade irrisória. O 
dinheiro que é anunciado não está chegando 
a quem precisa dele para manter as portas 
abertas”, criti cou. 

DESENVOLVE SP
Nelson de Souza destacou que a 

Desenvolve SP em dois meses, durante o 
período de pandemia, fez um volume maior 
de emprésti mos do que nos 11 anos de 
existência do órgão. Entre abril e maio foram 
aportados para a Agência: R$ 650 milhões, do 
Governo Estadual; R$ 334 milhões, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES); e R$ 110 milhões, do 
Fundo Geral de Turismo (Fungetur), ligada 
ao Ministério do Turismo. Segundo ele, 
as linhas de crédito foram ofertadas com 

fl exibilização de garanti as, redução de juros 
e aumento do prazo. 

Em 2020, o Desenvolve SP recebeu 40.117 
propostas, com um valor pleiteado de 
R$ 22 bilhões. No entanto, apenas 7.956 
propostas foram pré-qualifi cadas e estão 
em andamento na esteira de crédito, que 
representa R$ 4,7 bilhões. 

Novos aportes
Com o volume de solicitações de crédito, 

o Desenvolve SP já solicitou novos aportes 
para emprésti mos: R$ 1 bilhão, do governo 
estadual; R$ 1,5 bilhão, do BNDES; R$ 1 
bilhão, do Fungetur; e mais R$ 200 milhões, 
do fundo garanti dor. 

Nelson de Souza revelou, ainda, que o órgão 
planeja buscar captações internacionais 
no Internati onal Finance Corporati on 
(IFC), membro do Banco Mundial; do New 
Development Bank, ligada ao BRICS. Serão 
solicitados R$ 3,5 bilhões. 

“Estamos desenvolvendo um programa de 
recuperação fi scal dos municípios, por meio 
da moneti zação de ati vos, o que vai melhorar 
o cenário da oferta de crédito”, disse Souza. 

Fonte: facesp.com.br/noti cia

Empresa

Julho / 2020
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Turismo
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ACIP recebe do COMTUR projeto de
divulgação de pontos turísticos de Piedade

O presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz 
Moreira, recebeu o presidente do Conselho 
Municipal de Turismo de Piedade (COMTUR), 
Sandro Aldo Stella Pereira para reunião na sede 
da insti tuição. O encontro foi realizado no dia 
23 de junho e contou com a parti cipação dos 
diretores da ACIP, Edno Aparecido de Souza 
e José Fernando Rosa Maciel, e da secretária 
do COMTUR, Alberti na Riskala Xavier Canales.

Os representantes do Conselho 
apresentaram projeto de criação de material 
de divulgação dos pontos turísti cos de Piedade, 
incluindo restaurantes, hospedagens entre 
tantos outros atrati vos. Houve, ainda, proposta 
para produzir carteirinha com benefí cios de 
descontos para munícipes que presti giarem 

o turismo local e para fi delização de turistas 
de outras cidades que visitarem Piedade. Os 
projetos estão em desenvolvimento. 

O COMTUR solicitou apoio da ACIP quanto 
a parti cipação junto aos comerciantes com 
materiais informati vos e de divulgação 
dos estabelecimentos comerciais e pontos 
turísti cos. A ideia é levar ao conhecimento de 
todos as atrações que o município possui. 

“Entendemos a importância do 
desenvolvimento deste setor para Piedade. 
A ACIP está de portas abertas para contribuir 
com projetos apresentados dentro das 
possibilidades”, afi rma o presidente da 
Associação. 

Foto: Divulgação

Portal das Águas é um dos pontos turísti cos de Piedade





Baixe o APP da ACIP e Concorra a R$ 200,00 em vale-compras
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) vai sortear 

R$ 200,00 em vale-compras. Para concorrer, baixe o APP ACIP Piedade disponível 
para o iOS e Android e faça o cadastro. O sorteio será realizado pelo próprio 

aplicati vo no dia 25 de julho, às 12h. Baixando o APP você ainda fi ca por dentro de 
acontecimentos, serviços, notí cias da ACIP, do município e muito mais. Todos têm a 
oportunidade de parti cipar desta iniciati va pioneira da ACIP. Você só tem a ganhar.

Serviços do aplicati vo: guia comercial, onde você encontra informações de 
empresas da cidade classifi cadas por segmento, como telefone, WhatsApp, 

endereço, distância e outras informações úteis.

Ateção: após baixar o aplicati vo, é necessário clicar em Sorteio, Fazer Seu 
Cadastro, selecionar o sorteio App Vale-Compras e clicar em Quero Parti cipar.

A parti cipação é gratuita.

Juntos, Somos Mais Fortes.


