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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 
está atenta a todas as medidas tomadas pelos governos 
Federal, Estadual e Municipal no combate ao COVID – 19, 
um vírus que tem causado muitas mortes e transtornos 
econômicos em vários países do mundo.

Após reunião com diretores e autoridades municipais, 
entendemos o quanto a situação estava se agravando e 
para contribuir com ações de combate a esta pandemia, 
decidimos por suspender a Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade, cancelar eventos no auditório e a Campanha 
Cupom Premiado 2020. Desta forma, ajudamos nas medidas 
de afastamento social.   

Tomando todos os cuidados quanto a higiene preconizada 
pelo Ministério da Saúde, manti vemos nosso trabalho 
internamente com nossa equipe de colaboradores para 
oferecer serviços e orientações aos nossos associados e 
comércio em geral.

Estamos juntos com Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), a Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) e a União dos Trabalhadores 
(UGT), as quais enviaram, no dia 24 de março, uma carta ao 
ministro da Economia Paulo Guedes propondo oito medidas 
para combater os efeitos da crise econômica provocada pelo 
Coronavírus.  

Estas medidas estão em destaque nesta edição, que 
ainda divulga a renovação da parceria entre ACIP e Sicredi, 
as ações da Associação contra o COVID – 19, cursos online 
oferecidos pelo Sebrae, artes com orientações para os 
comerciantes e muito mais.

A ACIP acredita que com união e sabedoria todos irão 
superar mais esta crise. Juntos, somos mais fortes.

Óti mo leitura!

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Juntos vamos superar o Coronavírus
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Facesp, ACSP e UGT enviam propostas de combate à crise 
provocada pelo coronavírus ao ministro Paulo Guedes

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 
e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) enviaram, no dia 24 
de março, uma carta em conjunto ao ministro da Economia 
Paulo Guedes propondo oito medidas para combater os 
efeitos da crise econômica provocada pelo novo coronavírus 
(Covid-19).

No documento, as enti dades alertam para a urgência 
na aprovação e implantação destas medidas para evitar o 
fechamento de muitas empresas – cujo faturamento cairá 
a zero e conter demissões preventi vas que já vêm sendo 
anunciadas.

Outro ponto importante abordado no documento ressalta 
que, na situação atual e nas perspecti vas futuras a curto 
prazo, sem a intervenção governamental não haverá o 
recolhimento dos tributos e nem a retomada da economia.

Confi ra a nota: 
São Paulo, 24 de março de 2020.

Senhor Ministro, 
A Federação das Associações Comerciais do Estado de São 

Paulo – Facesp, a Associação Comercial de São Paulo - ACSP 
e a UGT – União Geral dos Trabalhadores pedem vênia para 
transmiti r a Vossa Excelência a preocupação das enti dades 
com os refl exos das medidas restriti vas que estão sendo 
necessárias para controle do Covid-19, que inclui a paralisação 
das ati vidades das empresas comerciais e de serviços, que 
embora necessárias, afetarão a receita das empresas, e sua 
capacidade para manter o quadro de funcionários.

A profundidade das restrições e a incerteza quanto à sua 
duração provocam temor nos empresários e insegurança nos 
trabalhadores, que somente podem ser conti dos, ou pelo 
menos minimizados, com a perspecti va de que o governo 
agirá prontamente para impedir a desestruturação da 
economia.

Para muitas ati vidades o faturamento cairá para zero, 
inviabilizando seu funcionamento e, se não forem adotadas 
medidas de apoio com urgência por parte do governo, não 
terão condições de sobreviver a curto prazo.

As providências já anunciadas pelo governo são 
importantes, mas insufi cientes face à amplitude da 
crise que se vislumbra. Entendemos como importante a 
preocupação com o défi cit público e apoiamos as propostas 
já enviadas ou a serem encaminhadas ao Congresso 
nesse senti do. Considerando, porém, a situação atual do 
país, e as perspecti vas futuras de curto prazo, somente o 
Estado pode salvar o mercado para que o país retome sua 
trajetória de recuperação do crescimento. Sem a intervenção 
governamental neste momento, não haverá a retomada da 
economia e nem do recolhimento dos tributos, fundamental 
para que a vida conti nue. Não há como pensar neste 
momento em equilíbrio fi scal.

No caso específi co do emprego, sua manutenção exigirá 
medidas específi cas de apoio governamental, que precisam 
ser rapidamente anunciadas para conter demissões 

preventi vas que já vêm sendo anunciadas.

Como um mínimo necessário para permiti r que as 
empresas possam manter seu quadro de funcionários, as 
signatárias solicitam a Vossa Excelência:

1 - Garanti r renda aos trabalhadores com o aumento 
do número de parcelas do seguro-desemprego para os 
trabalhadores demiti dos;

2 - Usar recursos do Seguro-Desemprego para pagar 
parte dos salários dos trabalhadores passiveis de demissão 
devido à queda ou falta de ati vidade da empresa através do 
pagamento de parte dos salários dos que estão empregados, 
para não serem demiti dos e as ati vidades das empresas 
conti nuarem;

3 - Isenção de parte da carga tributária da ati vidade 
para que possa ser enfrentado o momento de restrição da 
demanda;

4 - Postergação do recolhimento das contribuições sobre a 
folha, tanto patronal como dos trabalhadores, com carência 
e parcelamento posterior;

5 - Facilidades de crédito com condições e prazos 
compatí veis com as difi culdades do momento;

6 - Montar com urgência um programa de investi mentos 
públicos em infraestrutura e construção civil que alcança as 
grandes empresas, e a retomada das obras (Temos mais de 
4 mil que estão paralisadas). Divulgar e criar expectati vas 
com um cronograma que comece logo em junho/julho 
ou julho/agosto de acordo com a curva de contaminação 
pelo surto, fornecida pelo Ministério da Saúde, iniciando 
já, imediatamente, com a apresentação de propostas das 
empresas e realização de licitações;

7 - Suspender/diferir/isentar o recolhimento de impostos 
das pequenas e médias empresas que são as que mais 
empregam e que em não tendo capital para sustentar essa 
crise, deverão encerrar suas ati vidades;

8 - Criar medidas que ati njam os trabalhadores informais, 
o que para tanto pode ser considerado o apoio de 
sindicatos, pois atuam na ponta e junto aos trabalhadores. 
Esses trabalhadores são mais vulneráveis, mas certamente 
parti cipam do consumo e pagam impostos.

Creio que todos entendemos que economia é expectati va 
e neste momento não há como não aumentar o défi cit 
público e tampouco em cumprir teto de gastos. Acreditamos 
que sejam pilares importantes para uma economia estável. 
Para tanto tem que existi r uma economia.

A Facesp, a ACSP e a UGT aproveitam o ensejo para 
reiterar a confi ança em Vossa Excelência na condução da 
políti ca econômica e manifestam a certeza de que governo e 
setor privado em conjunto vencerão o desafi o da pandemia 
e promoverão a retomada do desenvolvimento econômico e 
social com o menor custo possível para a população.

Atenciosamente,

Alfredo Cotait Neto
Presidente da Facesp e da ACSP
Ricardo Patah
Presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores

Coronavírus

Abril / 2020
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Comércio
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Regulamentação dos estabelecimentos comerciais e 
atendimento aos associados

Contando com seus meios de comunicação 
ofi ciais, a Associação Comercial e Industrial 
de Piedade – ACIP informou seus associados e 
comerciantes em geral sobre regulamentação 
dos estabelecimentos comerciais em Piedade 
por meio de decretos municipais. A insti tuição 
sempre esteve atenta às ações do país e do 
município para providenciar informações a todos.

A equipe de colaboradores da ACIP conti nua 
prestando seus serviços internamente prestando 
auxílio e atendimento aos associados por meio 
do WhatsApp (15) 9.9789-4480 (comercial e 
atendimento) e (15) 9.9789-4481 (administrati vo 
e fi nanceiro), email ace@acepiedade.com.br e 
telefone: (15) 3344-9770.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Comercial Administrati vo

Convênios
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Combate ao Coronavírus

Medidas da ACIP no combate ao Coronavírus atendem 
normas do Ministério da Saúde e determinações municipais

Abril / 2020

Preocupada com a pandemia do Coronavírus que assola o 
mundo e tem deixado muitas víti mas no Brasil, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade – ACIP decidiu tomar 
medidas que seguem normas estabelecidas pelo Ministério 
da Saúde e decretos determinados pela Prefeitura. São 

decisões tomadas juntas com os diretores da Associação 
em meio às ações que tem por objeti vo frear o avanço da 
doença.

Suspensão da Feira Noturna
Logo após reunião com diretores da Associação, houve 

a decisão da suspensão da Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade por tempo indeterminado. Esta foi a primeira 
medida da ACIP já divulgada nos meios de comunicação 
ofi ciais da insti tuição no dia 17 de março.

Cancelamento de eventos no auditório
Para que não houvesse aglomeração de pessoas e 

aumentasse as chances de contaminação do Coronavírus, 
ocorreram o cancelamento de dois eventos que estavam 
marcados para acontecer em março no auditório da ACIP, 
são eles: Workshop que seria realizado no dia 19 e ConsAgro 
no dia 25.

Cancelamento da Campanha Cupom Premiado   
No dia 23 de março houve a divulgação de comunicado 

do cancelamento da Campanha Cupom Premiado 2020 
também por tempo indeterminado. “Assim que todo este 
período conturbado passar, a Associação encaminhará 
comunicados aos associados e consumidores à respeito da 
referida Campanha. Contamos com a colaboração de todos”, 
informou o presidente da ACIP.
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Sicredi renova parceria com Associação Comercial
O Sicredi, insti tuição fi nanceira cooperati va com 

mais de 4,4 milhões de associados e 114 cooperati vas 
espalhadas por todos o Brasil em 23 estados, renovou 
no início de março sua parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, mantendo 
assim um relacionamento que já existe desde a sua 
inauguração na cidade, em janeiro de 2017.

De acordo com o gerente da agência, Mauricio 
Tavares, a parceria possuiu como objeti vo proporcionar 
aos empresários e comerciantes de Piedade, taxas 
mais justas em relação ao mercado. “Em cidades onde 
cooperati vas de crédito se instalam, a taxa média do 
mercado é menor com relação a municípios que não 
as tem”, ressaltou. “Produtos como cheque especial, 
desconto de recebíveis, máquina e antecipação de 

cartões, conta garanti da e rotati vos estão entre esses 
serviços”, comentou Mauricio.

Além disso, o Sicredi está distribuindo no mês de 
abril o resultado relati vos ao ano de 2019. A nível 
nacional são R$ 3 bilhões em resultados e na região, 
R$ 30 milhões. Segundo o presidente da Sicredi 
Agroempresarial PR/SP (cooperati va responsável por 
Piedade), todo associado, que é dono do negócio, tem 
direito a sua parte nas sobras conforme movimentação 
realizada. “Grande parte deste resultado volta ao 
associado em juros ao capital que ele já possuiu ou 
diretamente em conta corrente”. Esteves reforça 
o prazo máximo para solicitar o montante na conta 
do associado “Até o dia 03 de maio, caso não haja 
solicitação o dinheiro fi ca na conta capital”, fi naliza.

Parceria
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Governo lança site com medidas para auxiliar 
empresários

Cursos Online Sebrae
Você que não parti cipou das palestras e ofi cinas 

promovidas pela ACIP e Sebrae, confi ra alguns 
dos cursos oferecidos online. 

Aproveite o período de quarentena e adquira 
mais conhecimento. 

Como Criar uma Página no Facebook
Informar ao empreendedor sobre a importância 

de garanti r sua presença on-line e apresentar 
o passo a passo para a criação de uma página 
empresarial no Facebook.

Marketi ng Digital para o Empreendedor
Descubra como construir e monitorar uma 

estratégia de marketi ng digital para alavancar o 
seu negócio.

O Governo Federal, por meio do Ministério da 
Economia, lançou site com medidas de apoio ao 
setor produti vo, onde os empresários podem 
encontrar todas as ações de auxílio. Para obter 
informações das medidas de cada perfi l, o 

empresário deve acessar o site htt ps://gov.br/
vamosvencer.

O site é atualizado diariamente com as ações 
do governo.

Como Vender pela Internet
Aprenda a uti lizar a internet, ferramenta 

fundamental na atualidade, para aumentar a 
visibilidade e as vendas do seu negócio como 
Microempreendedor Individual.

Sua Empresa nas Redes Sociais
As redes sociais podem ser úteis para sua 

empresa? Qual a melhor maneira de usá-las? 
Veja neste curso como planejar a presença digital 
de sua empresa.

Como Construir uma Loja Virtual
O curso oferece capacitação para compreender 

a evolução do uso da Internet para tornar a sua 
loja virtual uma realidade.

Cursos
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