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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP tem 
representado os comerciantes e empresários do município neste 
período de enfrentamento ao Coronavírus. Representamos a 
enti dade em várias reuniões com o poder público municipal desde 
o início das restrições, quando foram publicados decretos estaduais 
e municipais de fechamento dos estabelecimentos comerciais.   

Acompanhamos as mudanças e propomos alterações à 
Prefeitura de forma a amenizar os impactos que os diversos 
segmentos econômicos vêm sofrendo. Nossos colaboradores 
trabalham internamente cumprindo normas e atendendo os 
associados em suas necessidades. Realizamos reuniões com 
empresários com o objeti vo de debater e esclarecer dúvidas.

A ACIP está representada e atuante junto à FACESP, que propõe 
ações para redução do impacto econômico. Solicitamos ao poder 
público municipal uma possibilidade da retomada dos serviços de 
forma gradual, responsável e controlada. Neste primeiro momento 
a municipalidade negou nosso pedido, mas vamos conti nuar 
trabalhando e lutando pelo interesse dos nossos associados.

A ACIP preza pela responsabilidade. Vamos sempre defender 
os associados com ações efeti vas e buscar resultados. Deixaremos 
discursos infl amados e oportunistas para quem pouco pode 
contribuir e apenas vislumbra interesses pessoais.

Este é um momento de união. Após o fi m das restrições às 
ati vidades econômicas, ainda haverá muito trabalho a ser feito 
para que possamos recuperar o que foi perdido. A ACIP, de forma 
efeti va, também parti cipará desse debate.

As atuais adversidades não serão moti vos para nos omiti rmos 
ou nos afastarmos de nossa função de parti cipação social.  
Associado, estamos lutando por você. Juntos, somos mais fortes.

Associação Comercial e Industrial de Piedade
Representamos os comerciantes
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ACIP se reúne novamente com a Prefeitura para 
pedir fl exibilização no comércio

O presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, 
se reuniu com o prefeito José Tadeu de Resende 
e o vice-prefeito Júnior JK no  dia 22 de abril para 
expor solicitações de associados e comerciantes 
de diversos segmentos que pedem a abertura 
de seus estabelecimentos comerciais que estão 
fechados atendendo decretos que prevêem 
medidas de combate ao coronavírus.

A reunião aconteceu na Prefeitura e contou 
também com as presenças dos diretores da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel e Anderson Girott o.

“Não somos contra às medidas de prevenção 
à doença, mas apresentamos ao prefeito e ao 
vice-prefeito manifestações de empresários 
que pedem a fl exibilização do comércio uma 
vez que a grave situação econômica tem 
aumentado o desemprego na cidade e a grande 
maioria não possui condições fi nanceiras de 
pagar o aluguel de seu estabelecimento e 
manter despesas básicas da empresa”, afi rma o 
presidente.

“Os comerciantes se comprometem a seguir 
todas as normas de higienização para que não 
ocorra contágio do Covid 19, além do controle de 
acesso aos estabelecimentos e uso de máscaras 
de proteção por atendentes e clientes”, destaca 
Sérgio Moreira. 

Lembrando que Sérgio já esteve reunido junto 
ao poder municipal em várias outras ocasiões e 
sempre levou sugestões e pedidos relacionados 
aos interesses dos associados.

O prefeito e o vice-prefeito receberam as 
manifestações e informaram que o município 
tem tomado todas as providências junto com o 
Comitê Convid de Piedade para que não haja a 
proliferação do coronavírus visto que o número de 
casos confi rmados têm aumentado no município. 
Ainda assim, as autoridades municipais estudam 
melhor maneira de atender a todos.

A ACIP permanecerá em contato com o poder 
municipal até que uma medida seja tomada para 
a diminuição do impacto na economia local sem 
que o controle e combate a pandemia sejam 
comprometi dos. “Acreditamos que é possível que 
o comércio e prestadores trabalhem, cumprindo 
regulamentações, de forma segura para seus 
colaboradores e clientes”, ressalta Sérgio.

Comércio
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Foto: Divulgação

Reunião no dia 22 de abril entre presidente da ACIP, diretores, 
prefeito Tadeu e vice-prefeito Júnior

Foto: Divulgação

Reunião no dia 24 de abril entre o presidente da ACIP, prefeito 
Tadeu e grupo de empresários
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Economia

ACIP atende grupos de empresários para debater 
preocupações com custos fi xos e situação 

econômica

O presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz 
Moreira, atendeu grupos de empresários que 
solicitaram reunião para tratar de custos fi xos 
e a atual situação econômica enfrentada que 
ati nge diretamente o comércio de Piedade em 
atendimento ao decreto estadual de combate 
ao Coronavírus que determina o fechamento de 
grande parte dos estabelecimentos comerciais.

Os encontros foram realizados dias 3 e 24 
de abril, no auditório Helmut Kurt Schneider e 
contou com a parti cipação da assessoria jurídica 
da ACIP. Foram debati dos diversos assuntos e o 
mais preocupante apontado pelos empresários 
foi o pagamento de aluguel dos estabelecimentos, 
uma vez que as empresas estão fechadas e não 
conseguem gerar receitas para pagamento do 
aluguel e outras despesas fi xas.

A Associação registrou os pedidos dos 
empresários e estuda a melhor forma de auxiliá-
los. “A ACIP é a casa dos empresários e está aberta 
para receber os associados para prestar auxílio 
das suas necessidades e dúvidas por meio da 
nossa estrutura e assessorias”, destacou Sérgio.

 A reunião atendeu todas as recomendações 
e normas de distância entre os parti cipantes e 
condições sanitárias.

Foto: Divulgação

Reunião com empresários dia 24 de abril

Foto: Divulgação

Reunião com empresários dia 3 de abril
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Economia

Em reunião com Facesp e ACSP, vice-governador 
anuncia Plano de Resposta e Recuperação Econômica

Durante reunião, por meio de videoconferência com a 
Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo), a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 
e demais enti dades de classe, realizada no dia 9 de abril, 
o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou a criação 
do Plano de Resposta e Recuperação Econômica, que 
analisará ações a serem implantadas no setor econômico 
estadual, no período pós-crise do coronavírus. 

A apresentação deste plano era uma das reivindicações 
do presidente da Facesp e da ACSP, Alfredo Cotait Neto, 
que cobrava do governo do Estado um “planejamento 
de saída” para os impactos econômicos gerados com a 
pandemia. 

Garcia informou que o Plano conta com a criação de 
um Fórum de Representação do Comércio. Facesp, ACSP 
e Associações Comerciais, além de outras enti dades 
representati vas da classe produti va de São Paulo, irão 
integrar os grupos de trabalho. Elas atuarão em parceria 
com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
a Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, 
com o apoio de consultorias contratadas pelo governo. 

“A criação do Plano e do Fórum demostram que 
o governo começa a pensar no pós-crise e atende a 
uma reivindicação dos empreendedores paulistas e 
paulistanos”, avaliou Cotait. “Os instrumentos podem ser 
canais de diálogo direto dos comerciantes, prestadores de 
serviços e das MPEs (micro e pequenas empresas) com 
o governo, no entanto, esta conversa precisa ocorrer de 
forma clara e constante”, ressaltou. 

Garcia e a secretária estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen, adiantaram que o Plano 

será “colaborati vo e transparente”. A criação de fóruns 
regionais para a retomada da economia em cidades do 
Interior, Litoral e Grande São Paulo será um dos temas a ser 
discuti do. Associações Comerciais do Interior do Estado 
terão papeis importantes nestes grupos regionalizados. 

“O governo estadual traçou um plano que prevê 
respostas para a retomada e para a sustentação do setor 
produti vo no pós-crise”, disse Patricia. “Já foram mais de 
100 reuniões com diferentes setores, para que tenhamos 
respostas para a recuperação, a retomada e a sustentação 
da economia”, explicou.

Outras demandas apresentadas por Cotait e as demais 
enti dades, como a necessidade de redução de juros 
dos emprésti mos oferecidos pelo Desenvolve SP e a 
desburocrati zação do acesso ao crédito, também serão 
atendidas. 

O presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, 
adiantou que o órgão já tem um estudo em andamento 
para a redução dos juros, que atualmente está em 1,2% 
ao mês. Souza revelou que avalia a “excepcionalidade 
na oferta de emprésti mos”, se referindo a análise para 
uma possível diminuição das exigências feitas aos 
empreendedores. 

POSTERGAÇÃO DE IMPOSTOS
Cotait voltou a cobrar a postergação e o parcelamento 

de impostos, principalmente o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços). 

“Além do indeferimento dos tributos, precisamos que 
o governo estadual fl exibilize a abertura do comércio, 
de forma paulati na, regionalizada e com o mínimo de 
previsibilidade, para que o empreendedor não seja pego 
de surpresa e possa minimamente se preparar”, afi rmou.“   

No dia 13 de abril, Cotait apresentou os detalhes 
da reunião com o vice-governador às 16h30, no 
#TamoJuntoSP, o canal do Empreendedor de São Paulo, 
transmiti do ao vivo pelo htt ps://www.youtube.com/user/
acspdigital. 

Parti ciparam da videoconferência, e da elaboração 
do documento com sugestões que foi encaminhado ao 
governador João Doria, as seguintes enti dades: ALSHOP 
- Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, ABRASCE 
- Associação Brasileira de Shopping Center, AFRAC - 
Associação Brasileira de Automação para o Comércio,  
ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
e SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas no Estado de São Paulo, além de vice-
presidentes das Regiões Administrati vas (RAs) da Facesp.

Foto: Divulgação

Rodrigo Garcia
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ACIP e SEBRAE apresentam programa ENFRENTE 
para enfrentar a crise

Iniciativa é voltada aos empresários; inscreva-se para a primeira live que acontece dia 19 de maio

A ACIP trabalha em parceria com o SEBRAE e 
apresenta novo programa para ajudar os empresários 
de Piedade a enfrentar a crise do coronavírus. O 
objeti vo é mostrar soluções práti cas e alternati vas 
para minimizar os impactos  da crise, como público 
alvo, empresas e empresários ME e EPP. O conteúdo é 
coleti vo com aplicação remota e ao vivo por meio de 
Lives, com ati vidades individuais a serem executadas 
pelos parti cipantes. São cinco módulos com 2 horas 
cada.

O programa ENFRENTE está alicerçado em cinco 
pilares que serão trabalhados em módulos totalizando 
10 horas de capacitação e poderá trazer um grande 

apoio e resultado neste momento, são eles: Inovando 
nas vendas, Protegendo o caixa da sua empresa, 
Conhecendo o crédito certo para a sua empresa, 
(Re) Negociando com clientes e fornecedores e 
Entendendo seus direitos, temas muito relevantes 
neste cenário atual.

O programa é totalmente gratuito e está alinhado 
com a missão de apoiar os empresários.

O primeiro módulo acontece dia 19 de maio. Para 
fazer as inscrições para a live de apresentação do 
programa que ocorrerá dia 7 de maio, às 15h, acesse 
o link htt ps://forms.gle/zFxramtRr2zHifE77

Enfrente
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Confi ra alguns segmentos do comércio 
liberados para funcionamento

Comércio
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O Comitê Administrati vo PDD Covid – 19 
autorizou o funcionamento de alguns comércios 
que estavam fechados devido medidas de combate 
ao Coronavírus. As deliberações foram publicadas 
no Jornal Ofi cial da Prefeitura na noite de ontem 
(7). 

Vale lembrar que por inúmeras vezes o presidente 
tem convocado reuniões com as autoridades 
municipais apresentando reivindicações dos 
comerciantes que pedem autorização para abrir 
suas lojas em razão do agravamento da situação 

econômica causada pela pandemia. 

Foram autorizados o funcionamento dos 
seguintes segmentos: salão de beleza e barbearia, 
venda de automóveis, comercialização de produtos 
de higiene pessoal, comercialização de produtos 
alimentí cios e congêneres e outras ati vidades com 
restrições. Todas respeitando as normas e medidas 
de higienização do Ministério da Saúde. 

Acesse site da ACIP e confi ra as deliberações na 
integra
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